
    

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

2019-10-29 Nr. VS-19-2 

Gargždai  

 

Susirinkimas įvyko 2019-10-29, pradžia – 17.00 val., pabaiga – 18.00 val. 

Susirinkimo pirmininkė – Raimonda Damulienė. 

Susirinkimo sekretorė – Vida Urbonienė. 

Dalyvauja 26 VVG nariai iš 50, kvorumas yra (sąrašas – 1 priedas).   

Kiti dalyviai: Klaipėdos rajono savivaldybės mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė, VPS 

administratorė Vida Urbonienė, VPS administratorė Jūratė Vasiliauskienė.  

 

Pirmininkė Raimonda Damulienė informuoja, kad iš organizacijos pasitraukė du nariai, patikslina 

organizacijos narių skaičių  - 50 narių.  

 

Susirinkimo sekretore siūloma Vida Urbonienė. 

Į balsų skaičiavimo komisiją siūlomi: Vidmantas Gedvilas ir Gediminas Girgždis. 

Numatomas susirinkimo laikas – iki 18.00 val.  

 

Pirmininkė R. Damulienė siūlo papildyti darbotvarkę klausimu: „Dėl finansavimo sąlygų aprašo 

tvirtinimo ir 5 kvietimo skelbimo“ ir balsuoti dėl papildytos darbotvarkės.  

 

Visiems siūlymams ir papildytai darbotvarkei pritarta bendruoju susitarimu.  

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo; 

2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo ir 5 kvietimo skelbimo; 

3. Dėl vietos valdžios atstovų tvirtinimo; 

4. Dėl verslo atstovo rinkimo.  

 

1. SVARSTYTA. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS KEITIMAS.  

Pirmininkė R.Damulienė pristatė vietos plėtros strategijos dokumentą su siūlomais pakeitimais, 

paaiškino kiekvieno siūlomo pakeitimo priežastis.  

     1.   NUTARTA:  
1. Pritarti Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 

(toliau – VPS) keitimams: 

1.1. vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, atrankos taisyklių  27.1.3.3 papunkčiu, pakeisti VPS 9.2.1.3.10. papunktį 

„Paramos lyginamoji dalis  (proc.)“: vietoj 80 proc. – 95 proc.  

1.2. Pakoreguoti VPS įgyvendinimo veiksmų plano papunkčius:  

iš 10.4.1. papunkčio perkelti šeštąjį kvietimą  į 2020 m.; į 10.5.1. papunktį įrašyti  6, 7, 

8, 9  kvietimus 2020 metais;   10.6.1. papunktyje įrašyti 10, 11 kvietimus 2021 m; 

     10.7.1. papunktyje įrašyti 12 kvietimą 2022 m.; 

1.3. Pakeisti 11.p.  „VPS finansinį planas“: II prioriteto paramos lėšų likučius - 708 eurus,         

perkeliant į I prioriteto priemonę  „Ūkio ir verslo“ plėtra, atitinkamai pakoreguojant 11.1.1.; 

11.1.2.; 11.2.1.; 11.2.4. papunkčius; 

1.4. Atsižvelgiant į patirtas išlaidas, pakoreguoti VPS 11.4. papunktį „Indikatyvus lėšų 

poreikis pagal metus“; 



1.5. VPS 13.1.5.2., 13.2.3.2. papunkčiuose vietoj pareigybės „VPS viešųjų ryšių 

specialistas“ pakeisti į   „VPS administratorius (VVG teritorijos gyventojų aktyvumo 

skatintojas)“.   

Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.  

 

2. SVARSTYTA. FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMAS IR 5 KVIETIMO 

SKELBIMAS. 

Pirmininkė R.Damulienė supažindina su veiklos srities „Parama smulkių veiklos vykdytojų 

bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir siekiant plėtoti į verslumą orientuotas 

veiklas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.1  atrankos kriterijais, paaiškina kurie kriterijai numatyti 

VPS, kurie kriterijai atitinka tikslinę sritį 1A, koks numatomas maksimalus vertinimo balų skaičius.  

R.Damulienė atkreipė dėmesį, kad priemonės veiklos sritis sudėtinga, todėl siūloma 5-ą kvietimą 

skelbti tik vienam projektui.   

   2. NUTARTA. Patvirtinti VPS priemonės „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir 

partnerystės skatinimas“  veiklos srities „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui 

organizuojant bendrus darbo procesus ir siekiant plėtoti į verslumą orientuotas veiklas“ Nr.  

LEADER-19.2-SAVA-5.1 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir skelbti kvietimą teikti 

vietos projektus Nr. 5.  

 

Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.  

 

3. SVARSTYTA. VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ TVIRTINIMAS.  

Pirmininkė supažindina su Klaipėdos  rajono savivaldybės mero 2019 m. spalio 24 d. potvarkiu Nr. 

MV-105.  Pirmininkė primena, kad vadovaujantis įstatais, deleguotus atstovus tvirtina visuotinis 

narių susirinkimas.  

Susirinkimui prisistato mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė.   

Nerijus Galvanauskas, vietos veiklos grupėje iki šiol atstovavęs Klaipėdos rajono sporto klubų 

asociacijai, nusišalina nuo balsavimo ir informuoja susirinkimą, kad asociacijai atstovauti bus 

deleguotas kitas asmuo.  

     3.   NUTARTA. Pritarti, kad  vietos valdžios sektoriui VVG „Pajūrio kraštas“ valdyboje 

atstovautų  Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2019 m. spalio 24 d. potvarkiu Nr. MV-105 

deleguoti atstovai:  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys Nerijus Galvanauskas,  Klaipėdos 

rajono savivaldybės mero patarėja Toma Tuzovaitė-Markūnienė, Gargždų atviro jaunimo centro 

direktorė Inesa Gaudutytė.  

 

Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu (vienas nusišalino).  

 

4. SVARSTYTA. VERSLO ATSTOVO RINKIMAS. 

Pirmininkė informuoja, kad pasitraukus iš organizacijos UAB „Raipstas“ ir Raimundui Daubariui, 

būtina išrinkti atstovą į valdybą vietoj jo.  

Siūlomi kandidatai: Daiva Buivydienė, Vytautas Kundrotas. 

Daiva Buivydienė atsisako. 

Vytautui Kundrotui susirinkime nedalyvaujant, susisiekiama telefonu. Jis patvirtina savo sutikimą 

būti išrinktam į valdybą.  

    4.  NUTARTA. Atstovauti  verslo sektoriui VVG „Pajūrio kraštas“ valdyboje,  vietoj Raimundo 

Daubario išrinkti ūkininką Vytautą Kundrotą.  

Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu 

Susirinkimo pabaigoje pasisako Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas.  

Pirmininkė     Raimonda Damulienė 

 

Sekretorė     Vida Urbonienė 


