VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAJŪRIO KRAŠTAS“
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2018-12-13 Nr. VS-18-3
Vėžačiai
Susirinkimas įvyko 2018-12-13, pradžia 18.00 val., pabaiga -19.10 val.
Susirinkimo primininkė - Raimonda Damulienė
Susirinkimo sekretorė – Laima Tučienė
Dalyvauja 28 VVG nariai (sąrašas – 1 priedas).
Kviestieji asmenys: VPS finansininkė Vaida Berenė, VPS administratorė Vida Urbonienė, VPS
viešųjų ryšių specialistė Indrė Narbutienė, VšĮ Vietos gamintojų gildijos direktorius Vilhelmas
Simėnas, Dalius Žilinskas.
Pirmininkė R.Damulienė patikslina susirinkimo dalyvių skaičių. Susirinkime dalyvauja 28 nariai,
iš 53, kvorumas yra.
Siūloma: susirinkimo sekretore išrinkti Laimą Tučienę, į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti
Vidmantą Gedvilą ir Dainių Lubauską, susirinkimą filmuoti.
Siūlymams pritarta bendruoju susitarimu.
Pirmininkė pasiūlė papildyti darbotvarkę klausimu: „Dėl visuotinio narių susirinkimo
organizavimo išlaidų“. Vilhelmas Simėnas pasiūlė VšĮ Vietos gamintojų gildijos klausimą
svarstyti pirmuoju.
Siūlymams pritarta bendruoju susitarimu.
Pirmininkė R. Damulienė supažindina su darbotvarke. Balsuojama dėl darbotvarkės parvirtinimo.
„Už“ – 28, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl VšĮ Vietos gamintojų gildijos;
2. Dėl III ketv. VPS įgyvendinimo ataskaitos;
3. Dėl finansinio plano;
4. Dėl VVG „Pajūrio kraštas“ įstatų.
5. Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo išlaidų.
1. SVARSTYTA. Dėl VšĮ Vietos gamintojų gildijos.
Pirmininkė R.Damulienė informuoja, kad šiuo metu VšĮ Vietos gamintojų gildija veiklos nevykdo.
Ilgalaikio turto nebeturi, jis grąžintas VVG. Praėjusiame visuotiniame susirinkime patvirtinta
aukciono organizavimo komisija organizavo 2 aukcionus, kurių metu parduota turto už 2 432,98
Eur. Priekabos neparduotos.
Darbo grupės atstovė Šarūnė Petruškevičienė trumpai pristatė organizuotus aukcionus. Pagal
aukciono taisykles, galima neparduoti turto, jeigu kaina nukrenta žemiau nei rinkos kainos.
Meras Vaclovas Dačkauskas teiraujasi kodėl tokios kainos?
Šarūnė Petruškevičienė atsako, kad potencialūs pirkėjai tarėsi tarpusavyje.

1.1. NUTARTA. Nutraukti VšĮ Vietos gamintojų gildijos naudoto turto viešą aukcioną
ir parduoti turtą per viešus skelbimus. Kainas nustato 2018 m. rugsėjo 13 d.
visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VS-18-2 patvirtinta darbo grupė.
BALSAVO:
„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
Diskusijose dėl tolimesnio VšĮ Vietos gamintojų gildijos likimo dalyvavo: Vilhelmas Simėnas,
Vaclovas Dačkauskas, Raimonda Damulienė, Dalius Žilinskas, Vaida Berenė, Raimundas Daubaris.
1.2. NUTARTA:
1. Įpareigoti VšĮ Vietos gamintojų gildijos direktorių iki 2019 m. sausio 15 d. pateikti
finansinę ataskaitą.
2. Klausimą dėl dalininkų teisių perleidimo svarstyti sekančiame visuotiniame narių
susirinkime.
BALSAVO:
„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
2. SVARSTYTA. III ketv. VPS įgyvendinimo ataskaita.
VPS administratorė pakomentavo III ketv. VPS įgyvendinimo ataskaitą, kuri buvo išsiųsta nariams
susipažinimui. Klausimų VVG nariai neturėjo.
2. NUTARTA. Patvirtinti III ketv. VPS įgyvendinimo ataskaitą.
BALSAVO:
„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
3. SVARSTYTA. Finansinis planas.
VPS finansininkė Vaida Berenė informavo, kad nuo 2019-01-01 pasikeitus Valstybės tarnybos
įstatymui, nebeliks klasių. Pasikeitė VPS administravimo taisyklės. Vaida Berenė palygino
dabartinius darbo užmokesčio koeficientus su siūlomais.
Vaida Berenė informavo, kad šiuo metu viešųjų pirkimų funkcijos priklauso VPS finansininkui, bet
nuo 2019 m. padidės darbo krūvis su vietos projektais, o finansininkui skirta tik pusė etato.
R.Damulienė pasiūlė viešųjų pirkimų funkcijas perduoti šiuo metu VPS viešųjų ryšių specialiste
dirbančiai Indrei Narbutienei ir padidinti jos darbo krūvį iki 1 etato.
3. NUTARTA:
3.1. Nuo 2019 m. sausio 1 d. padidinti VPS administravimo vadovės pareigybinės algos
koeficientą iki 14 dydžio, VPS administratorės ir VPS finansininkės pareigybinės algos koeficientą
iki 10,5 dydžio, VPS viešųjų ryšių specialistės iki 9 dydžio.
3.2. Viešųjų ryšių specialistei Indrei Narbutienei deleguoti darbus, susijusius su viešaisiais
pirkimais ir padidinti jos darbo krūvį iki 1 etato.
BALSAVO:
„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
4. SVARSTYTA. VVG „Pajūrio kraštas“ įstatai.
Darbo grupės, patvirtintos 2018 m. rugsėjo 13 d. protokolu Nr. VPS-18-2, atstovas Bronius
Krauleidis informavo, kad darbo grupė, peržiūrėjusi pasiūlytus pakeitimus įstatų projektui, nutarė

siūlyti visuotiniam susirinkimui samdyti teisininką įstatams parengti, nes darbo grupės nariams
trūksta teisinių žinių.
Į klausimą apie išplatintą Alinos Petkevičienės raštą Merui, Tarybos nariams, Agentūrai, VVG
nariams dėl darbinio įstatų varianto, R.Damulienė atsakė, kad adresatams bus parengtas raštas su
paaiškinimu.
4. NUTARTA:
4.1. pirkti teisininko paslaugas įstatams parengti;
4.2. skirti iki 500 Eur (penkių šimtų eurų) iš ūkinės veiklos sąskaitos teisininko paslaugoms
pirkti;
4.3. pasiūlymus įstatų projektui siųsti el. paštu iki 2018 m. vasario 1 d.;
4.4. parengti įstatų lyginamąjį variantą.
BALSAVO:
„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
5. SVARSTYTA. Visuotinio narių susirinkimo organizavimo išlaidos.
R.Damulienė paaiškina apie išlaidų poreikį.
5. NUTARTA. Susirinkimo organizavimo išlaidoms skirti 300 eurų iš ūkinės sąskaitos.
BALSAVO:
„Už“ – 27, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
Pirmininkė

Raimonda Damulienė

Sekretorė

Laima Tučienė

