VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019-10-15 Nr. VP-19-3
Gargždai
Posėdis įvyko: 2019-10-15, 16.00 val.
Dalyvauja: 8 Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ valdybos nariai iš 12-os (sąrašas - 1 priedas).
Kiti dalyviai: pirmininkė Raimonda Damulienė, VPS administratorė Vida Urbonienė.
Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Gedvilas.
Posėdžio sekretorė - Vida Urbonienė.
Posėdžio pirmininkas siūlo patvirtinti darbotvarkę ir išrinkti posėdžio sekretorę.
Bendruoju susitarimu patvirtinama posėdžio darbotvarkė, sekretore patvirtinama VPS
administratorė Vida Urbonienė.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl visuotinio narių susirinkimo;
2. Dėl VPS III ketvirčio ataskaitos;
3. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto;
4. Dėl VVG biuro perkėlimo;
5. Dėl vykimo į Lietuvos kaimo parlamento IV sesiją;
6. Dėl einamųjų klausimų. Dėl automobilio priekabos pardavimo.
1. SVARSTYTA. Visuotinis narių susirinkimas.
Valdybos pirmininkas V.Gedvilas prašo VVG pirmininkės R.Damulienės paaiškinti kodėl
reikėjo perkelti numatytą visuotinio susirinkimo datą. R.Damulienė paaiškina aplinkybes ir
siūlo sukviesti neeilinį visuotinį narių susirinkimą spalio 29 d.
1. NUTARTA:
1. Visuotinį narių susirinkimą sušaukti spalio 29 d., 17.00 val. Vėžaičių konferencijų centre;
2. Patvirtinti šią visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę:
- Dėl vietos plėtros strategijos keitimo;
- Dėl vietos valdžios atstovų tvirtinimo;
- Dėl verslo atstovo rinkimo.
3. Pavesti pirmininkei Raimondai Damulienei sušaukti visuotinį narių susirinkimą ir papildyti
darbotvarkę pagal poreikį.
Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.
2. SVARSTYTA. VPS III ketvirčio ataskaita.
VPS administratorė Vida Urbonienė pristatė VPS III ketvirčio ataskaitą, atsakė į klausimus.
2. NUTARTA. Patvirtinti VPS III ketvirčio ataskaitą.
Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.
3. SVARSTYTA. Teritorinis bendradarbiavimo projektas.
Pirmininkė R.Damulienė paaiškino, kad spalio 8 d., susirinkę aplinkinių rajonų (Šilutės,
Šilalės, Plungės, Kretingos) VVG atstovai aptarė teritorinio bendradarbiavimo projekto idėją,
projekto gaires. Pirmininkė trumpai pristatė projekto tikslus.

Balsuojam dėl pritarimo projektui.
3. NUTARTA:
1. Pritarti teritorinio bendradarbiavimo projektui „Maistas, kurį galima valgyti“ ,
teikiamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
,,LEADER programa“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir
įgyvendinimas“;
2. Prisidėti prie projekto nuosavomis piniginėmis lėšomis, skiriant prisidėjimui 1053 Eur iš
organizacijos lėšų (nesusijusių su VPS įgyvendinimu).
BALSAVO:
„Už“- 8; „Prieš“ – 0.
4. SVARSTYTA. VVG biuro perkėlimas.
Valdybos pirmininkas V.Gedvilas informuoja, kad reikės pagalbos perkeliant VVG biurą į
paskirtas patalpas. R.Damulienė paaiškina kokios numatomos išlaidas.
4. NUTARTA. VVG biuro perkėlimui skirti iki 2000 eurų iš VVG „Pajūrio kraštas“ ūkinės
sąskaitos.
Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.
5. SVARSTYTA. Vykimas į Lietuvos kaimo parlamento IV sesiją.
Vidmantas Gedvilas pristatė Lietuvos kaimo parlamento sesijos programą.
Diskutuojama dėl atstovavimo VVG. V.Gedvilas akcentvo, kad LKBS nariais yra vietos veiklos
grupė ir ji turi spręsti kas atstovaus. R.Damulienė informavo, kad registravosi Laima
Karbauskienė ir Alina Petkevičienė. V. Gedvilas pabrėžė, kad šios VVG narės dviejuose
renginiuose – susitikime su meru ir Seimo nare Guoda Burokiene viešai žemino organizaciją ir
pirmininkę, deklaruodamos iškreiptą informaciją apie VVG. M.Srėbalius suabejojo ar šios
atstovės yra tinkamiausios kandidatės atstovauti VVG.
5. NUTARTA:
1. Deleguoti į Lietuvos kaimo parlamento IV sesiją pirmininkę R.Damulienę ir valdybos
narius: Vidą Riaukienę, Klaretą Milinienę, Birutę Kalvaitienę, Vidmanta Gedvilą.
2. Užsiregistravusiai nuo Lapių bendruomenės centro Laimai Karbauskienei ir nuo
Maciuičių ir Kalniškės bendruomenės Alinai Petkevičienei pranešti apie būtinybę savo
dalyvavimo sąlygas suderinti su LKBS pirmininke.
Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.
6. SVARSTYTA. Einamieji klausimai: dėl automobilio priekabos pardavimo.
R.Damulienė informavo valdybos narius, kad liko neparduota dar viena priekaba. Diskutuojama
apie tai, kad reikia laikytis jau patvirtintų sąlygų.
6. NUTARTA:
1. Parduoti automobilio priekabą (TAURIGA TAURAS B753, valst. Nr. GA 878) skelbimą
patalpinant interneto svetainėje www.pajuriokrastas.lt;
2. nepardavus priekabos per 2 savaites nuo skelbimo patalpinimo interneto svetainėje, skelbti apie
pardavimą laikraštyje „Banga“;
3. nustatant kainą, vadovautis Aukciono rengimo darbo grupės 2018 m. spalio 18 d. protokolu Nr.
1;
Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.

Posėdžio pirmininkas

Vidmantas Gedvilas

Posėdžio sekretorė

Vida Urbonienė

