
 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. VP-21-1 

 

2021-01-19 

 

Posėdis vyko – 2021-01-19, 12.00 val. 

Vadovaujantis Vietos veiklos „Pajūrio kraštas“ pirmininko 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu 

„Dėl darbo tvarkos pakeitimų karantino metu“, posėdis vyksta nuotoliniu vaizdo konferencijos 

būdu, ZOOM platformoje, adresu: 
 
https://us04web.zoom.us/j/72203752406?pwd=SzhvN2dVSCs5bk9iOTF4TUJWaEpQQT09 
 

Posėdžio pirmininkas  – Vidmantas Gedvilas, valdybos pirmininkas; 

Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė, VPS administratorė. 

 

Dalyvavo valdybos nariai: Toma Tuzovaitė - Markūnienė, vietos valdžia; Vidmantas Gedvilas, 

pilietinė visuomenė; Birutė Kalvaitienė, verslas; Bronius Krauleidis, verslas; Vytautas 

Kundrotas, verslas; Klareta Milinienė, pilietinė visuomenė; Vida Riaukienė, pilietinė 

visuomenė; Šarūnė Petruškevičienė, pilietinė visuomenė; Mindaugas Srėbalius, pilietinė 

visuomenė.  Dalyvauja 9 valdybos nariai iš 12-os. Kvorumas yra.  

 

Kiti dalyviai: Raimonda Damulienė, VPS administravimo vadovė, Vida Urbonienė, VPS 

administratorė, Jūratė Vasiliauskienė, VPS administratorė, Vaida Berenė VPS finansininkė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vietos plėtros strategijos 2020 m. ataskaitos patvirtinimo; 

2. Dėl Kvietimo Nr. 8 skelbimo ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo      

patvirtinimo; 

3. Dėl darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio taikymo nuo 2021 m. 

 

1. SVARSTYTA. Vietos plėtros strategijos 2020 m. ataskaitos patvirtinimas.  

 

Posėdžio pirmininkas Vidmantas Gedvilas pristatė posėdžio  darbotvarkę,  valdybos nariai bendruoju 

susitarimu pritarė darbotvarkei ir posėdžio pirmininkui bei sekretorei. 

Vietos plėtros strategijos ataskaitą pristatė VPS administratorė Vida Urbonienė. Ji  pristatė ir 

paaiškino pagrindinius projekto pasiekimų rezultatus, supažindino su 2020 m. organizuotais 

renginiais, plačiau pakomentavo svarbesnes ataskaitos dalis.  

Toma Tuzovatė – Markūnienė siūlo paviešinti ataskaitą, parengti pranešimą spaudai. Ji siūlo ataskaitą 

pristatyti Klaipėdos rajono  tarybai.  

Mindaugas Srėbalius abejoja ar tikslinga tokios apimties ataskaitą skelbti.  

Vytautas Kundrotas siūlo parengti trumpą pranešimą spaudai su nuoroda į interneto svetainę. 

Raimonda Damulienė  atkreipia dėmesį,  kad jei valdyba nutars rengti straipsnį, turėtų nutarti ir dėl 

lėšų skyrimo iš ūkinės veiklos sąskaitos straipsniui parengti. Ji primena, kad veiklos ataskaita yra 

tvirtinama visuotinio narių susirinkimo, siunčiama kieikvienam VVG nariui, taip pat ir savivaldybei.  

Tarybai būtų galima pristatyti, jei būtų toks poreikis.  

Toma Tuzovaitė – Markūnienė patikina, kad ji pasirūpintų dėl ataskaitos išplatinimo, jei pranešimas 

bus parengtas.  

NUTARTA: 

1. Patvirtinti vietos plėtros strategijos 2020 m. ataskaitą; 

2. Po visuotinio narių susirinkimo parengti pranešimą spaudai, už straipsnį apmokant iš VVG 

ūkinės veiklos sąskaitos.  

https://us04web.zoom.us/j/72203752406?pwd=SzhvN2dVSCs5bk9iOTF4TUJWaEpQQT09


 

BALSAVO: 

„už“ – 9; 

„prieš‘ – 0. 

 

2. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 8 skelbimas ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo    

patvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Vidmantas Gedvilas informuoja, kad yra gautas nusišalinimas nuo Vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašo svarstymo. Nusišalinimo prašymą yra pateikusi Vida Riaukienė, 

nes ji atstovauja Brožių kaimo bendruomenei, kuri ketina teikti vietos projektą pagal svarstomą 

aprašą.  

Už posėdžio organizavimo techninę dalį atsakinga VPS administratorė Jūratė Vasiliauskienė perkelia 

Vidos Riaukienės paskyrą į „laukimo kambarį“. Posėdyje toliau dalyvauja 8 valdybos nariai. 

Kvorumas yra.  

Klausimą pristato VPS administravimo vadovė Raimonda Damulienė. Ji paaiškina kokiai priemonei 

skirtas finansavimo sąlygų aprašas, kada numatoma sklebti Kvietimą Nr. 8, pristato atrankos 

kriterijus, atkreipdama dėmesį, kad yra praplėstas pareiškėjų ratas – tarp pareiškėjų yra ir 

nevyriausybinės organizacijos.  

Mindaugas Srėbalius teiraujasi kiek numatoma finansuoti projektų. 

R.Damulienė atsako, kad numatoma finansuoti ne mažiau kaip du projektus.  

T. Tuzovaitė – Markūnienė prašo pakomentuoti atrankos kriterijų dėl NVO įsipareigojimų.  

Teiraujasi, kodėl nevienodi reikalavimai. Ji akcentuoja, kad nepritaria tokiam diferencijavimui. Ji 

siūlo NVO ir kitiems juridiniams asmenims taikyti vienodus reikalavimus.  

Š. Petruškevičienė mano, kad juridiniai vienetai turi skirtingus principus ir skirtingus modelius. Vieni 

siekia pelno, kiti – nepeno skiekiantys. Suvienodinimas būtų iškraipymas.  

B. Kalvaitienė mano, kad ūkininkai irgi yra juridiniai asmenys, kaip ir NVO. 

R.Damulienė paaiškina, kad  ūkininkai laikomi fiziniais asmenimis. Kriterijus  dėl fizinių ir juridinių 

asmenų buvo įrašytas strategijoje ir jo keisti negalime.  

T. Tozovaitė – Markūnienė klausia kodėl  prioritetas yra  darbo vietų kūrimas, ar neskatinami maži 

verslai? Verslas su viena darbo vieta  nesurinks vertinimo balų, negalės konkuruoti su kitu verslu.  

R.Damulienė paaiškina, kad strategijoje  nusimatėme skatinti darbo vietų kūrimą ir už tai duodami 

vertinimo balai. Niekas nedraudžia kurti mažiau darbo vietų, jei prašoma mažesnės paramos sumos. 

Laimi tas, kuris kuria daugiau darbo vietų. Iš didesnių projektų tikimasi didesnio pokyčio, inovacijų.  

T.Tuzovaitė – Markūnienė siūlo mažinti bedradarbiavimo partnerių skaičių. 

R.Damulienė paaiškina, kad strategijoje numatytas 3 subjektų bendradarbiavimas, todėl mažinti 

negalima.  

Posėdžio pirmininkas teiraujasi valdybos narių išsakyti asmeninę nuomonę dėl atrankos kriterijų 

suvienodinimo visiems sektoriams.  

Valdybos narių nuomonės išsiskyrė -  už kriterijų suvienodinimą pasisakė 2 valdybos nariai. Prieš 

kriterijų suvienodinimą pasisakė 6 valdybos nariai.  

 

NUTARTA. Pritarti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui ir skelbti Kvietimą Nr. 8.   

BALSAVO: 

„už“ – 6; 

„prieš“ – 2.  

 

3. SVARSTYTA. Darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio taikymas nuo 2021 m. 

Posėdžio pirmininkas informuoja, kad klausimo svarstymui vėl prisijungia 2-u klausimu nusišalinusi 

Vida Riaukienė. Posėdyje dalyvauja 9 valdybos nariai. Kvorumas yra.  

VPS finansininkė Vaida Berenė informavo, kad  nuo 2021 m. iki 177 eurų pasikeitė pareiginės algos 

bazinis dydis (padidėjo 1 euru).  Ji paaiškino kaip skaičiuojami darbuotojų atlyginimai. Pritaikius 

naujo algos bazinio dydžio įstatymą, atlyginimai padidėtų pagal pareigybes  21, 42 ir 53 eurais.   

 



 
 

 

 NUTARTA. VVG „Pajūrio kraštas“ darbuotojų atlyginimams, patvirtintiems VVG „Pajūrio 

kraštas“ visuotinio narių susirinkimo protokolu 2018-12-13 Nr.VS-18-3,  VVG „Pajūrio kraštas“ 

valdybos posėdžio protokolu 2020-08-13 Nr.VP-20-3, nuo 2021 m. sausio 1 d. taikyti pareiginės 

algos bazinį dydį vadovaujantis 2020-12-23  Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, 

valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų 

pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais įstatymo   Nr. XIV-128 3 str., 

sekančiai: VPS administravimo vadovei Raimondai Damulienei priskaičiuoti mėnesinį atlyginimą 

neatskaičius mokesčių - 2478,00 Eur, VPS finansininkei  Vaidai Berenei priskaičiuoti mėnesinį 

atlyginimą neatskaičius mokesčių - 929,25 Eur,   VPS administratorei Vidai Urbonienei 

priskaičiuoti mėnesinį atlyginimas neatskaičius mokesčių - 1858,50 Eur,  VPS administratorei 

Jūratei Vasiliauskienei priskaičiuoti mėnesinį atlyginimą neatskaičius mokesčių - 1858,50 Eur. 

 

„BALSAVO: 

už“ – 9; 

„prieš“ – 0.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Vidmantas Gedvilas  

Posėdžio sekretorė                   Vida Urbonienė 

 

 

 

 


