
       

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. VP-21-2 

 

2021-02-19 

 

Posėdis vyko – 2021-02-19, 10.00 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/74133588634?pwd=WnNmMkFXRE9jeGtPQXVJbWRDWVh6QT09 

 

Posėdžio pirmininkas  – Vidmantas Gedvilas, valdybos pirmininkas; 

Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė, VPS administratorė. 

 

Dalyvavo valdybos nariai: Toma Tuzovaitė - Markūnienė, vietos valdžia;  Inesa Gaudutytė, 

vietos valdžia;   Vidmantas Gedvilas, pilietinė visuomenė; Birutė Kalvaitienė, verslas; 

Vytautas Kundrotas, verslas; Vida Riaukienė, pilietinė visuomenė; Šarūnė Petruškevičienė, 

pilietinė visuomenė; Mindaugas Srėbalius, pilietinė visuomenė.   

Dalyvauja 8 valdybos nariai iš 12-os. Kvorumas yra.  

  

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

administratorė, Jūratė Vasiliauskienė, VPS administratorė.  

 

Bendruoju sutarimu pritarta darbotvarkei, sekretore patvirtinta Vida Urbonienė.  

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Kvietimo Nr.9 skelbimo ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo; 

2. Dėl Kvietimo Nr. 4  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 4.3.2.2. papunkčio 

pakeitimo; 

3. Dėl valdybos narių viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų ir kitų įsipareigojimų. 

 

1. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 9 skelbimas ir Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašo      patvirtinimas. 

VPS administravimo vadovė R.  Damulienė pristatė Kvietimo Nr. 9 finansavimo sąlygų aprašą, 

vietos projektų atrankos kriterijus.  

V. Riaukienė teiraujasi dėl balų suteikimo pagal darbuotojų skaičių. 

R. Damulienė paaiškino, kad pirmenybė teikiama mažosioms įmonėms, turinčioms ne daugiau 

kaip 10 darbuotojų.  

T. Tuzovaitė  - Markūnienė  siūlo praplėsti antrojo kriterijaus aprašymą.  

R.  Damulienė atkreipia dėmesį, kad gali dalyvauti pareiškėjai ir neturėdami statybos leidimo, 

tik jie surinks mažiau balų.    

M. Srėbalius teiraujasi dėl sukurtų darbo vietų išlaikymo. 

R. Damulienė paaiškina, kad sukurtas darbo vietas privaloma išlaikyti 3 metus -  t. y. visą 

projekto kontrolės laikotarpį.  

NUTARTA:  

1. Praplėsti atrankos kriterijaus „Neprašoma paramos investicijoms į nekilnojamąjį turtą  

arba kartu su paraiška pateikiamas statybos leidimas“ patikrinamumo aprašymą; 

2. Pritarti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui ir skelbti Kvietimą Nr. 9.   

Balsavo : 

„už“ – 8; 

https://us04web.zoom.us/j/74133588634?pwd=WnNmMkFXRE9jeGtPQXVJbWRDWVh6QT09


„prieš“ – 0.  

 

2. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 4  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 4.3.2.2. 

papunkčio pakeitimas.  

R. Damulienė informuoja, kad siūloma keisti Kvietimo Nr. 4  FSA  4.3.2.2. papunktį ir pratęsti 

projektų įgyvendinimo laikotarpį iki 36 mėnesių. Ji paaiškina, kad kai kurie projektų 

vykdytojai susiduria su sunkumais tvarkydami dokumentus numatytiems darbams. 

T. Tuzovaitė  - Markūnienė abejoja ar ne per vėlai keičiama ši sąlyga. 

V. Urbonienė paaiškina, kad projekto įgyvendinimo terminas skaičiuojamas nuo sutarties 

pasirašymo dienos. 

NUTARTA. Pritarti Kvietimo Nr. 4  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 4.3.2.2. 

papunkčio pakeitimui: įgyvendinti projektą per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo paramos 

sutarties pasirašymo dienos. 

 

Balsavo : 

„už“ – 8; 

„prieš“ – 0.  

 

3. SVARSTYTA. Valdybos narių viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijos ir kiti 

įsipareigojimai.  

V. Gedvilas informuoja valdybos narius, kad iki kovo 1 d. reikia pateikti Viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijas. 

R. Damulienė papildo, kad yra pakeista sistema, todėl reikia iš naujo teikti. 

T. Tuzovaitė  - Markūnienė pasiūlo atsiųsti nuorodą prisijungimui.  

V. Gedvilas atkreipia dėmesį į situaciją, kai vertinimo metu pareiškėjas kreipiasi į valdybos 

narį dėl klausimų, susijusių su projektu, primena, kad valdybos nariai projektų vertinimo metu 

neturėtų bendrauti su pareiškėjais. VP administravimo taisyklės taip pat įpareigoja pareiškėjus 

nedaryti įtakos sprendimus priimantiems valdybos nariams.  

T. Tuzovaitė  - Markūnienė paaiškino situaciją dėl pareiškėjo kreipimosi.  

R.Damulienė primena, kad paraiška gali būti atmetama bet kokiu vertinimo etapu,  paaiškina 

vertinimo situacijas, kai vienodą balų skaičių surinkusios paraiškos pagal VP administravimo 

taisykles patenka į pilkąją zoną.  

M. Srėbalius siūlo valdybos nariams labiau pasigilinti į pateikiamus dokumentus.  

V. Urbonienė pataria dėl informacijos pateikimo geriau pareiškėjus nukreipti į VVG 

administraciją. 

V. Riaukienė taip pat pritaria šiam pasiūlymui.  

 

NUTARTA: 

1. Papildyti valdybos darbo tvarkos reglamentą; 

2. Įpareigoti VVG administraciją parengti apibendrintą informaciją dėl atsakomybių VP 

vertinimo metu.  

 

Balsavo : 

„už“ – 8; 

„prieš“ – 0.  

 

Posėdžio pirmininkas   Vidmantas Gedvilas  

Posėdžio sekretorė    Vida Urbonienė 

 


