
    

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2020-08-13  Nr. VP-20-3 

Gargždai  

 

Posėdis įvyko 2020-08-13, pradžia – 16.00 val., pabaiga – 16.40 val. 

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Gedvilas. 

Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė. 

Dalyvauja 7 valdybos nariai iš 12, kvorumas yra (sąrašas – 1 priedas).   

Kiti dalyviai: Pirmininkė, VPS administravimo vadovė Raimonda Damulienė, VPS administratorė 

Jūratė Vasiliauskienė, VPS administratorė Vida Urbonienė.   

Posėdžio pirmininkas siūlo patvirtinti darbotvarkę, patikslinant 1-ąjį klausimą bei posėdžio 

sekretore siūlo Vidą Urbonienę. 

Pasiūlymams pritarta bendruoju susitarimu.  

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl  VPS ketvirčių ataskaitos; 

2. Dėl  VPS administratorės Jūratės Vasiliauskienės darbo sutarties; 

3. Dėl VVG biuro remonto išlaidų.  

 

1. SVARSTYTA. VPS ketvirčių ataskaita.  

VPS  administratorė Vida Urbonienė pristatė 2020 m. dviejų ketvirčių ataskaitą, paaiškino kokie VPS 

įsipareigojimai  įgyvendinti, ką reikėjo atidėti dėl karantino reikalavimų. VPS administratorė 

supažindino valdybos narius su vietos projektų įgyvendinimo situacija. M.Srėbalius pasiūlė valdybos 

nariams surengti užbaigtų projektų peržiūrą. Valdybos nariai pritarė pasiūlymui.  

 

NUTARTA: 

1.  Patvirtinti VPS įgyvendinimo 2020 m. dviejų ketvirčių ataskaitą;  

2.  Surengti užbaigtų projektų peržiūrą vietos projektų įgyvendinimo vietose.  

Nutarimai priimti bendruoju susitarimu.  

 

2. SVARSTYTA. VPS administratorės Jūratės Vasiliauskienės darbo sutartis.  

Pirmininkė Raimonda Damulienė paaiškino, kad  rugpjūčio mėnesį baigiasi VPS administratorės 

Jūratės Vasiliauskienės darbo sutarties terminas. VPS administratorė pageidauja dirbti toliau pilnu 

krūviu.   

R.Damulienė informavo, kad LR Žemės ūkio ministerijos sprendimu, VVG „Pajūrio kraštas“ skirta 

162 678,00 Eur vertinimo rezervo lėšų. Iš šios sumos administravimui skirti galima lėšų suma – 

32 535,60 Eur (20 %).    

 

NUTARTA. Nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. pakeisti VPS administratorės Jūratės Vasiliauskienės 

darbo sutartį, padidinant darbo krūvį iki 1 etato ir mokant bruto darbo užmokestį 1 816,50 Eur.  

Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu.  

 

3. SVARSTYTA. VVG biuro remonto išlaidos.  

Pirmininkė R.Damulienė supažindina kur buvo išleista remontui paskirta suma – 2000 Eur, 

patvirtinta 2019 m. spalio 15 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-19-3 (pateikia detalų išlaidų 

sąrašą su sumomis ir pagrindžiančiais dokumentais). Pirmininkė informuoja, kad paskirtos sumos 

nepakanka – dar trūksta 1645 Eur,  paaiškina, kad reikia pakeisti apšvietimą galinėje koridoriaus 

dalyje, įrengti stiklinę pertvarą, nes tik šioje erdvėje galima organizuoti posėdžius bei renginius 



nedidelėms žmonių grupėms. Taip būtų išspręsta labai opus patalpų trūkumas renginiams iki 15 

asmenų.  

V. Gedvilas siūlo skirti pinigų sumą naujiems laukiamojo baldams įsigyti. Kiti valdybos nariai šiam 

pasiūlymui nepritaria.  

 

NUTARTA.  Skirti VVG biuro įrengimui 1645 Eur  iš ūkinės veiklos sąskaitos.     

Nutarimas priimtas bendruoju susitarimu. 

 

Pirmininkas     Vidmantas Gedvilas  

 

Sekretorė     Vida Urbonienė 

 

 

 


