
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS  

2018-09-13 Nr. VS-18-2 

Vėžačiai  

 

Susirinkimas įvyko 2018-09-13, pradžia 18.00 val., pabaiga -19.30 val.  

Susirinkimo primininkė  - Raimonda Damulienė 

Susirinkimo sekretorė – Vida Urbonienė 

Dalyvauja 27 VVG nariai (sąrašas – 1 priedas) 

Pirmininkė R.Damulienė patikslina susirinkimo dalyvių skaičių. Susirinkime dalyvauja 27 nariai iš 53, 

kvorumas yra. Susirinkimo sekretore pasiūloma Vida Urbonienė.  Į balsų skaičiavimo komisiją siūlomi 

Vidmantas Gedvilas ir Vytautas Kundrotas. Pasiūlymams pritarta bendruoju susitarimu.  

Balsuojama dėl susirinkimo filmavimo. 

BALSAVO: 

„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0. 

 

Pirmininkė R. Damulienė supažindina su darbotvarke. Balsuojama dėl darbotvarkės parvirtinimo. 

„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Kvietimo Nr. 2 skelbimo ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Ūkio ir 

verslo“ plėtra“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.2 patvirtinimo; 

2. Dėl Kvietimo Nr. 3 skelbimo ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Ūkio ir 

verslo“ plėtra veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-

19.2-6.4 patvirtinimo; 

3. Dėl Kvietimo Nr. 4 skelbimo ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės 

„Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūr` ir kraštovaizdžio gerinimą “ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-6 patvirtinimo‘ 

4. Dėl 2018 m. II ketv. VPS įgyvendinimo atatskaitos patvirtinimo; 

5. Dėl bylinėjimosi išlaidų; 

6. Dėl ieškinio; 

7. Dėl asmens duomenų apsaugos; 

8. Dėl informacinių technologijų mokymo poreikio; 

9. Dėl ilgalaikio turto, įsigyto iš projekto „ABC vietos gamintojams“ lėšų; 

10. Dėl VšĮ Vietos gamintojų gildijos veiklos; 

11. Dėl įgalioto asmens paskyrimo dokumentų pasirašymui; 

12. Einamieji klausimai: 

- dėl apmokėjimo už vizitines korteles; 

- dėl apmokėjimo už įstatų parengimą; 

- dėl bendradarbiavimo projekto.  

 



1. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 2 skelbimas ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo VPS 

priemonės „Ūkio ir verslo“ plėtra“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 patvirtinimas. 

Pirmininkė, VPS administravimo vadovė Raimonda Damulienė primena VVG nariams, kad 

Finansavimo sąlygų aprašain (toliau – FSA) buvo išsiųsti nariams susipažinimui, teiraujasi 

susirinkimo dalyvių ar turi klausimų.   

Balsuojama dėl FSA patvirtinimo.  

BALSAVO: 

„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0. 

1. NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą VPS priemonės „Ūkio ir 

verslo“ plėtra“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.2 ir skelbti Kvietimą teikti vietos projektus Nr. 2.  

 

2. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 3 skelbimas ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo VPS 

priemonės „Ūkio ir verslo“ plėtra veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 patvirtinimas. 

Pirmininkė R.Damulienė pristato FSA. 

Balsuojama dėl FSA patvirtinimo.  

BALSAVO: 

„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0. 

2. NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą VPS priemonės „Ūkio ir 

verslo“ plėtra“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.4 ir skelbti Kvietimą teikti vietos projektus Nr. 3.  

 

3. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 4 skelbimas ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo VPS 

priemonės „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą “ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 patvirtinimas. 

Pirmininkė R.Damulienė pristato FSA. 

Balsuojama dėl FSA patvirtinimo.  

BALSAVO: 

„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0. 

3. NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą VPS priemonės „Parama 

investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą “ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-6 ir skelbti Kvietimą teikti vietos projektus Nr. 4.  

 

4. SVARSTYTA. 2018 m. II ketv. VPS įgyvendinimo atatskaitos patvirtinimas.  

Vida Urbonienė pristatė VPS II ketvirčio ataskaitą, pakomentavo atskirus punktus.  

Balsuojama dėl ataskaitos.  

BALSAVO: 

„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0. 

4. NUTARTA. Patvirtinti 2018 m. II ketv. VPS įgyvendinimo ataskaitą.  

 

 

5. SVARSTYTA. Bylinėjimosi išlaidos.  

Pirmininkė Raimonda Damulienė supažindino VVG narius su bylinėjimosi teisme išlaidomis 

(pateikta sąskaita už advokato paslaugas) ir priminė  VVG nariams, kad teismo nutartis yra 

apskųsta. 



Jolita Lemežienė pakomentavo ieškovų nuomonę..  

Vaida Berenė siūlo sąnaudas dengti iš VšĮ Vietos gamintojų gildijos įplaukų arba tikslinio įnašo.  

Balsuojama, kad bylinėjimosi išlaidos būtų padengtos iš pajamų.  

Balsuojama dėl bylinėjimosi išlaidų padengimo iš pajamų.  

BALSAVO: 

„Už“ – 25, „Prieš“ – 0, susilaikė – 2. 

5. NUTARTA. Padengti bylinėjimosi išlaidas iš gautų pajamų.   

 

6. SVARSTYTA. Dėl ieškinio.  

R.Damulienė siūlo perkelti klausimą į artimiausią visuotinį susirinkimą po teismo sprendimo.   

Balsuojama dėl svarstomo klausimo perkėlimo.  

BALSAVO: 

„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0. 

6.   NUTARTA. Svarstyti klausimą po teismo sprendimo.  

 

7. SVARSTYTA. Duomenų apsauga.  

Indrė Narbutienė paaiškino kuo remiantis taisyklės dėl asmens duomenų apsaugos buvo 

parengtos, priminė, kad ne kartą buvo prašyta pasirašyti sutikimus dėl duomenų tvarkymo, prašė 

teikti  pasiūlymus, jeigu kas nors mato kokių netikslumų.  

R.Damulienė mano, kad tie nariai, kurie sutikimų nepasirašė, informaciją turi sekti mūsų 

tinklapyje. 

Balsuojama dėl to, kad informacija būtų siunčiama tik tiems nariams, kurie pasirašė sutikimus 

dėl asmens duomenų tvarkymo.  

BALSAVO: 

„Už“ – 26, „Prieš“ – 1, susilaikė – 0. 

7.  NUTARTA. Informuoti narius, kad nuo šiol  informacija bus siunčiam tik tiems nariams, kurie 

pasirašė sutikimus dėl duomenų tvarkymo.  

 

8. SVARSTYTA. Informacinių technologijų mokymų poreikis. 

Indrė Narbutienė informavo, kad buvo bandoma įdiegti registracijos formą, bet užsiregistravo tik 

12 narių, pasiūlė surengti mokymus kaip naudotis programomis, Google įrankiais.  

8. NUTARTA. Ištirti mokymų poreikį.  

Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.  

            

9. SVARSTYTA. Ilgalaikio turtas, įsigytas iš projekto „ABC vietos gamintojams“ lėšų. 

    VšĮ  Vietos gamintojų gildijos direktorius Vilhelmas Simėnas informavo, kad priekabos šiuo 

metu stovi sodyboje „Gribžė“. Buvo surengtas renginys „Maisto fiesta“, VšĮ dalyvavo Karklės 

festivalyje, bet patyrė nuostolį.  

 R.Damulienė informavo, kad sutartis su VšĮ baigėsi rugsėjo 1 d.Yra siūlymas aukciono būdu 

parduoti priekabas gamintojams. Gautas patvirtinantis raštas iš Agentūros, projekto priežiūros 

laikotarpis baigėsi, todėl gali spręsti pati VVG. R.Damulienė siūlo sudaryti darbo grupę šiam 

klausimui spęsti. 

 B.Kalvaitienė teiraujasi ar gauti pinigai už priekabas bus pervedami Nacionalinei mokėjimo 

agentūrai. 

 R.Damulienė atsako, kad pinigai bus pervedami į VVG sąskaitą, o kur jie bus panaudojami galės 

nuspręsti tik visuotinis narių susirinkimas.  

M.Srėbalius  siūlo sudaryti darbo grupę iš 5 asmenų.  



Diskusijose dalyvavo V.Dačkauskas, K.Milinienė, M.Srėbalius, V.Kundrotas.  

 

Balsuojama „Už“ dėl dviejų nutarimo variantų: 

1. Dėl darbo grupės sudarymo iš 5 asmenų, kuri įvertintų priekabų būklę ir teiktų pasiūlymus 

visuotiniam susirinkimui dėl tolimesnių veiksmų. 

BALSAVO: 

„Už“ – 3.   

2. Dėl darbo grupės sudarymo iš 5 asmenų, kuri perimtų turtą, įvertintų priekabų būklę, 

nustatytą kainas ir organizuotų aukcioną.  

BALSAVO: 

„Už“ – 24.   

Į darbo grupę siūlomi: 

1. Raimundas Daubaris; 

2. Vida Riaukienė 

3. Dainius Lubauskas 

4. Vytautas Kundrotas 

5. Šarūnė Petruškevičienė 

Balsuojama dėl pritarimo sudarytai darbo grupei. 

BALSAVO: 

„Už“ – 27.   

 

9. NUTARTA: 

1. Sudaryti darbo grupę iš 5 asmenų, kuri perimtų turtą, įvertintų priekabų būklę, nustatytų 

kainas ir organizuotų aukcioną; 

2. Sudaryti darbo grupę iš šių VVG narių:  

1. Raimundas Daubaris 

2. Vida Riaukienė 

3. Dainius Lubauskas 

4. Vytautas Kundrotas 

5. Šarūnė Petruškevičienė 

  

10. SVARSTYTA. Dėl VšĮ Vietos gamintojų gildijos veiklos.  

Priėmus nutarimus 9 darbotvarkės klausimu, 10 darbotvarkės klausimas tapo neaktualus ir 

nebuvo svarstomas.  

11. Dėl įgalioto asmens paskyrimo dokumentų pasirašymui. 

Pirmininkė R.Damulienė paaiškino, kad reikia paskirti asmenį, kuris galėtų pasirašyti 

dokumentus, kurių asmuo negali pasirašyti pats sau.   

Pasiūlyti asmenys: V.Gedvilas, E.Kalvaitis.  

BALSAVO: 

„Už“ V.Gedvilą – 18 

„Už“ E.Kalvaitį – 6.  

11. NUTARTA. Įgalioti Vidmantą Gedvilą pasirašyti dokumentus, susijusius su VPS 

administravimo vadovu, kurių asmuo negali pasirašyti pats sau.  

 

12. SVARSTYTA. Einamieji klausimai: 

12.1. Dėl apmokėjimo už vizitines korteles. 



R.Damulienė paaiškino, kad reikalingas pritarimas dėl apmokėjimo iš ūkinės veiklos sąskaitos  

už organizacijos vizitines korteles. 

12.1. NUTARTA. Apmokėti už vizitines korteles iš ūkinės veiklos sąskaitos.  

Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.  

12.2. Dėl apmokėjimo už įstatų parengimą. 

R.Damulienė kalbėjo, kad jau anksčiau buvo pasiūlymų keisti įstatus. Už profesionalų įstatų 

parengimą prašoma apie 600-1000 eurų. 

V.Dačkauskas siūlo sudaryti darbo grupę iš 3 asmenų.  

Balsuojama dėl darbo grupės iš 3 asmenų. 

BALSAVO: 

„Už“ – 23, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1. 

Į darbo grupę pasiūlyti VVG nariai: 

Mindaugas Srėbalius 

Raimundas Daubaris 

Bronius Krauleidis 

Balsuojama dėl darbo grupės patvirtinimo. 

BALSAVO: 

„Už“ – 23, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1. 

12.2.NUTARTA. Sudaryti darbo grupę įstatų projektui parengti iš šių VVG narių: Mindaugo 

Srėbaliaus, Raimundo Daubario, Broniaus Krauleidžio.  

12.3. Dėl bendradarbiavimo projekto. 

R.Damulienė paaiškino, kad turėtume teikti bendradarbiavimo projektą, bet neįmanoma atlikti 

parengiamuosius darbus, nes nėra valdybos.  

Siūloma paraiškos teikimą atidėti. 

12.3.NUTARTA. Bendradarbiavimo projektą teikti artimiausiam kvietimui po valdybos 

registravimo.  

        

       Susirinkimo pabaigoje diskutuojama klausimu, kuris į darbotvarkę nebuvo įtrauktas.  

R.Bartkui pasiūlius viešai skelbti viešųjų pirkimų dokumentus, pirmininkė R.Damulienė   

paaiškina, kad buvo atliekami tik mažos vertės pirkimai, kurie pagal įstatymą viešai neskelbiami. 

R.Bartkus buvo kviečiamas jam patogiu laiku susipažinti su dokumentais būstinėje, bet jis 

neatvyko.  

VVG nariai savo nuomonę šiuo klausimu pareiškė balsuodami.  

Balsuojama „Už“ arba „Prieš“  dėl viešųjų pirkimų dokumentų skelbimo VVG tinklapyje. 

„Už“ – 3; 

„Prieš“ – 21.   

        VVG nariai nepritarė, kad viešųjų pirkimų dokumentai būtų talpinami VVG tinklapyje.  

 

Pirmininkė        Raimonda Damulienė 

 

Sekretorė       Vida Urbonienė 




