
 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. VP-20-5 

 

2020-10-07 

Gargždai  

 

Valdybos posėdis įvyko rašytinės procedūros būdu, vadovaujantis VVG „Pajūrio kraštas“ valdybos darbo 

reglamentu, patvirtintu 2015-07-22 valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-15-15.  

Balsavimas darbotvarkės klausimais vyko  nuo 2020 m. spalio 5 d. iki  iki 2020 m. spalio 7 d., 15.00 val., 

elektroninio pašto adresu pajurio.krastas@gmail.com. 

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Gedvilas. 

Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė.  

Dalyvavo VVG „Pajūrio kraštas“  (toliau – VVG) 9 valdybos nariai iš 12. Kvorumas yra.  

Rašytiniu būdu balsavo šie valdybos nariai: 

1. Bronius Krauleidis; 

2. Nerijus Galvanauskas; 

3. Birutė Kalvaitienė; 

4. Inesa Gaudutytė; 

5. Vidmantas Gedvilas; 

6. Toma Tuzovaitė – Markūnienė 

7. Šarūnė Petruškevičienė 

8. Mindaugas Srėbalius 

9. Vida Riaukienė 

  

VVG valdybos narių balsavimo laiškai atspausdinti, pridedami prie protokolo originalo ir saugomi VVG biure.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Kvietimo Nr.1 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo; 

2. Dėl I-III ketvirčių VPS įgyvendinimo ataskaitos. 

 

1.  SVARSTYTA. Kvietimo Nr.1 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimas.  

VVG valdybos nariai rašytinės procedūros būdu balsavo dėl Kvietimo Nr.1 Vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašo keitimo.  

Keičiama: 

4.3.2.1. papunktis.   

Buvo: pradėti projekto įgyvendinimo darbus, ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo paramos sutarties 

pasirašymo dienos. 

Keičiama: pasiekti ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paramos paraiškoje numatytus 

projekto priežiūros rodiklius.  

4.3.2.2. papunktis. 

Buvo: įgyvendinti projektą per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.     

Keičiama:   įgyvendinti projektą per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo 

dienos   

Kiti keitimai:  FSA punktų numeriai keičiami pagal naująją VP administravimo taisyklių redakciją.  

   

1. NUTARTA. Pritarti Kvietimo Nr.1 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo  VPS priemonės 

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

19.2-SAVA-6 vietos projektams, šiems papunkčių keitimams: 

mailto:pajurio.krastas@gmail.com


1.1.  „4.3.2.1. p.  pasiekti ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paramos paraiškoje 

numatytus projekto priežiūros rodiklius“;  

1.2. „4.3.2.2. p. įgyvendinti projektą per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo 

dienos;   

1.3. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus Vietos projektų administravimo taisyklių punktų ir 

papunkčių numerius pakoreguoti pagal šiuo metu galiojančią suvestinę redakciją nuo 2020 m. liepos 15 d.  

 

BALSAVO:  

„Pritariu“ – 9; 

„Nepritariu“ – 0.   

 

2. SVARSTYTA. I-III ketvirčių VPS įgyvendinimo ataskaita.  

VVG valdybos nariai rašytinės procedūros būdu balsavo dėl I-III ketvirčių VPS įgyvendinimo ataskaitos 

patvirtinimo.  

2.    NUTARTA. Patvirtinti  I-III ketvirčių VPS įgyvendinimo ataskaitą. 

BALSAVO:  

„Patvirtinu“ – 9; 

„Nepatvirtinu“ – 0.   

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Vidmantas Gedvilas  

Posėdžio sekretorė                   Vida Urbonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


