VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAJŪRIO KRAŠTAS“
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2019-02-26 Nr. VS-19-1
Vėžaičiai
Susirinkimas įvyko 2019-02-26, pradžia 18.00 val., pabaiga -19.15 val.
Susirinkimo pirmininkė - Raimonda Damulienė.
Susirinkimo sekretorė - Vida Urbonienė.
Dalyvauja 33 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.
Pirmininkė R.Damulienė praneša, kad pasikeitė organizacijos narių skaičius. Šiuo metu yra 52
nariai, nes iš organizacijos dėl gyvenamosios vietos pasikeitimo išstojo vienas narys. Susirinkime
dalyvauja 33 nariai iš 52, kvorumas yra.
Susirinkimo sekretore siūloma Vida Urbonienė. Į balsų skaičiavimo komisiją siūlomi Vidmantas
Gedvilas ir Saulius Paukštys.
Siūlymams pritarta bendruoju susitarimu. Susirinkimo dalyviai neprieštaravo, kad susirinkimas būtų
filmuojamas.
Pirmininkė informavo, kad Vilhelmas Simėnas, turintis pasisakyti pirmaisiais dviem klausimais
vėluos, todėl siūlo sukeisti vietomis darbotvarkės klausimus.
Balsuojama dėl pakoreguotos darbotvarkės patvirtinimo.
BALSAVO:
„Už“ – 33, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl VVG „Pajūrio kraštas“ veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo.
2. Dėl VVG „Pajūrio kraštas“ finansinės atskaitomybės už 2018 m. tvirtinimo.
3. Dėl „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo.
4. Dėl Kvietimo Nr.1 VPS priemonės „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir
kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo
keitimo.
5. Dėl VVG „Pajūrio kraštas“ 2019 m. veiklos plano tvirtinimo.
6. Dėl VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininko rinkimų.
7. Dėl VšĮ Vietos gamintojų gildijos veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimo.
8. Dėl VšĮ Vietos gamintojų gildijos dalininkų teisių perleidimo.
9. Einamieji klausimai:
9.1. dėl neparduotų priekabų kainų sumažinimo;
9.2. dėl neparduotų, sugadintų palapinių nurašymo.
1. SVARSTYTA. VVG „Pajūrio kraštas“ veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimas.
Vietos plėtros strategijos ataskaitą už 2018 metus pristatė VPS administratorė Vida Urbonienė.

Ji informavo, kad 2018 m. bendra paskelbtų kvietimų suma – 960 468. IV ketvirtyje (spalio mėn.)
surinktos 2,3,4 kvietimų paraiškos. Kvietimų parmos suma sudaro 40,26 proc. nuo vietos projektams
skirtos sumos. Gauta 20 paraiškų. Bendra prašoma paramos suma 1 628 380.
Pravesti 9 informaciniai renginiai pareiškėjams, 4 mokymai (po vieną renginį IV ketvirtyje).
Įvyko 3 visuotiniai narių susirinkimai (vienas iš jų IV ketvirtyje), 1 projektų atrankos komiteto
posėdis. Narių VVG skaičius 2018 metais nekito (53). 2018 m. dirbo 4
4, etatų skaičius – 3. Pirmininkė ir šiais metais atstovavo Klaipėdos apskrities vietos veiklos
grupėms, dalyvavo VVG tinklo valdybos posėdžiuose.
2018 m. Strategijos administravimo darbuotojai dalyvavo šešiuose darbuotojams skirtuose
renginiuose. 9 VVG nariai dalyvavo LEADER metodo taikymo seminare ir gavo pažymėjimus.
Balsuojama dėl ataskaitos patvirtinimo.
BALSAVO:
„Už“ – 32, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0, nebalsavo – 1.
NUTARTA:
1.1. Patvirtinti Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2018 m. IV ketvirčio ataskaitą ir
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus.
1.2. Vietos plėtros strategijos ketvirčio ataskaitas nuo 2019 m. rengti kaupiamuoju būdu
(vieną dokumentą papildant naujo ketvirčio duomenimis).
2. SVARSTYTA. VVG „Pajūrio kraštas“ finansinės atskaitomybės už 2018 m. tvirtinimas.
VPS finansininkė Vaida Berenė pristato finansinę ataskaitą. J.Gervaitienė paprašo pakomentuoti
esminius momentus. V.Berenė paaiškina kas buvo įsigyta 2018 m., koks ilgalaikis turtas, kiek gauta
ir kam panaudotas nario mokestis, atsako į klausimus.
Balsuojama dėl ataskaitos patvirtinimo.
BALSAVO:
„Už“ – 32, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
NUTARTA. Patvirtinti VVG „Pajūrio kraštas“ finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2018 m.
3. SVARSTYTA. „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimas.
Pirmininkė Raimonda Damulienė paaiškina kodėl turi būti keičiama Vietos plėtros strategija.
Balsuojama dėl VPS pakeitimų.
BALSAVO:
„Už“ – 33, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0.
NUTARTA: Pritarti Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros
strategijos (toliau – VPS) keitimams:
1. vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos
plėtros būdu, atrankos taisyklių 27.1.3.3 papunkčiu, pakeisti VPS 9.2.1.3.18. papunktį
„Paramos lyginamoji dalis (proc.)“;
2. pakoreguoti VPS įgyvendinimo veiksmų plano 10.3.1. ir 10.4.1. papunkčius, perkeliant
penktąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas į 2019 m.;
3. atsižvelgiant į patirtas išlaidas, pakoreguoti VPS 11.4.1. papunktį „Planuojamas lėšų
poreikis VPS administravimo išlaidoms pagal metus (proc. nuo VPS administravimui
numatytos sumos);
4. vadovaujantis
Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos
plėtros būdu, atrankos taisyklių 15.2.3.papunkčiu, pakeisti VPS 88 psl. 13.2.3.1. papunktį
„VPS administratorius“.

4. SVARSTYTA. Kvietimo Nr.1 VPS priemonės „Parama investicijoms į kaimo socialinę
infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 Vietos projektų
finansavimo sąlygų aprašo keitimas.
Pirmininkė, VPS administravimo vadovė Raimonda Damulienė paaiškina kodėl keičiamas FSA ir
kokie punktai keičiami.
Balsuojama dėl FSA pakeitimų.
BALSAVO:
„Už“ – 33, „Prieš“ – 0, susilaikė – 0.
NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu, administravimo taisyklių pakeitimais (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m.
vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-64 redakcija), pakeisti Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 Vietos
projektų finansavimo sąlygų aprašą VPS priemonės „Parama investicijoms į kaimo socialinę
infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektams.
5. SVARSTYTA. VVG „Pajūrio kraštas“ 2019 m. veiklos plano tvirtinimas.
Pirmininkė R.Damulienė pristato veiklos planą 2019 metams, detaliau paaiškina kokioms
priemonėms numatomi kvietimai.
Balsuojama dėl 2019 m. veiklos plano.
BALSAVO:
„Už“ – 32, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
NUTARTA. Patvirtinti VVG „Pajūrio kraštas“ 2019 m. veiklos planą.
6. SVARSTYTA. VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininko rinkimai.
Į VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkus siūlomi šie kandidatai:
1. Raimonda Damulienė
2. Vidmantas Gedvilas
BALSAVO:
„Už“ Raimondą Damulienę - 30
„Už“ Vidmantą Gedvilą - 3
NUTARTA. Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininke trijų metų kadencijai išrinkti
Raimondą Damulienę.
7. SVARSTYTA. VšĮ Vietos gamintojų gildijos veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimas.
Klausimas nesvarstomas, nes nebuvo pateikti prašomi buhalteriniai dokumentai. Klausimus,
susijusius su VšĮ Vietos gamintojų gildija siūloma perkelti sekančiam visuotiniam susirinkimui.
Balsuojama dėl klausimų (darbotvarkės 7 ir 8 kl.) perkėlimo.
„Už“ – 32, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
NUTARTA. Klausimus, susijusius su VšĮ Vietos gamintojų gildija, perkelti į sekantį visuotinį narių
susirinkimą.
8. SVARSTYTA. Einamieji klausimai:
8.1. dėl neparduotų priekabų kainų sumažinimo
R. Damulienė paaiškina, kad neatsirado norinčių įsigyti edukacinių programų organizavimui
pritaikytos priekabos, nes visi, kurie domėjosi, įvardino, kad kaina 4 054,60 eurų – per aukšta.
Siūloma sumažinti kainą iki 2500.
Balsuojama dėl edukacinių programų organizavimui pritaikytos priekabos kainos sumažinimo.
BALSAVO:

„Už“ – 32, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
Kita priekaba – universali mobili lauko virtuvė su maisto gaminimo įranga, kurios kaina 3532,44
eurai. Šios priekabos yra sugedusi elektronika. Susisiekus su gamintoju paaiškėjo, kad remontas
kainuotų iki 2000 eurų. Siūloma mažinti kainą iki 1000 eurų.
Balsuojama dėl universalios mobilios lauko virtuvės su maisto gaminimo įranga kainos sumažinimo.
BALSAVO:
„Už“ – 32, „Prieš“ – 0, susilaikė – 1.
NUTARTA:
1. edukacinių programų organizavimui pritaikytos priekabos kainą sumažinti iki 2500 eurų;
2. mobilios lauko virtuvės su maisto gaminimo įranga kainą sumažinti iki 1000 eurų.
8.2. neparduotų, sugadintų palapinių nurašymas.
Pirmininkė informuoja, kad tie pirkėjai, kurie įsigijo palapines aukcione, reiškia pretenzijas, kad
aukcione nebuvo nurodyta, kad palapinės sugadintos. Siūlo nurašyti sugadintas palapines ir atiduoti
jas pirkėjams (dėl dalių).
Balsuojama dėl palapinių nurašymo.
BALSAVO:
„Už“ – 31, „Prieš“ – 0, susilaikė – 2.
NUTARTA. Nurašyti sugadintas palapines ir pasiūlyti jas pirkėjams (dalims).
8.3 dėl narių, nesumokėjusių nario mokesčio.
Vaida Berenė informuoja apie narius, kurie laiku nesumokėjo nario mokesčio arba iš viso dar nėra
sumokėję.
V.Dačkauskas siūlo suteikti terminą iki kovo 15 d.
NUTARTA. Nario mokesčiui už 2018 metus sumokėti suteikti terminą iki 2019 m. kovo 15 d.
Nesumokėjusius narius siūlyti šalinti iš VVG narių.
Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.
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