
  

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. VP-21-3 

 

2021-03-29 

 

Posėdis vyko – 2021-03-29, 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/77237179708?pwd=TURTYTdDTU5RaExRcHpna2ZjSUtVdz09 

 

Posėdžio pirmininkas  – Vidmantas Gedvilas, valdybos pirmininkas; 

Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė, VPS administratorė. 

 

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

Galvanauskas, vietos valdžia; Inesa Gaudutytė, vietos valdžia; Vidmantas Gedvilas, pilietinė 

visuomenė; Birutė Kalvaitienė, verslas; Vytautas Kundrotas, verslas; Klareta Milinienė, 

pilietinė visuomenė; Vida Riaukienė, 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.  

 

Valdybos pirmininkas Vidmantas Gedvilas pristato darbotvarkę, sekretoriauti siūlo VPS 

administratorę Vidą Urbonienę. Bendruoju sutarimu pritarta darbotvarkei ir posėdžio 

sekretorei.  

 

           DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kvietimo Nr. 7  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1.10. papunkčio 

pakeitimo; 

2. Dėk kvietimo Nr. 10 skelbimo ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo      

patvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 7  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1.10. 

papunkčio pakeitimas. 

VPS administratorė Vida Urbonienė priminė, kad FSA papunktis keičiamas vadovaujantis 

2020-12-23 PAK sprendimu, paaiškino, kad  7 kvietimo projektų tinkamumo vertinimo 

etapas užbaigtas, NMA projektų atrankos komitetas kovo 22 d. pritarė visiems penkiems 

vietos projektams.  

NUTARTA. Pakeisti  Kvietimo Nr. 7 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 1.10. 

papunktį ir padidinti paramos lėšų biudžetą iki 500 000,00 eurų.   

Balsavo : 

„už“ – 8; 

„prieš“ – 0.  

 

2. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 10 skelbimas ir Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo      

patvirtinimas. 

VPS administratorė R.Damulienė pristatė kvietimo Nr. 10 Vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašą (FSA), paaiškino  kokios priemonės veiklos sričiai skirtas FSA, koks 

numatomas kvietimo laikotarpis, kokie galimi pareiškėjai ir veiklos sritys.  

Toma Tuzovaitė – Markūnienė paaiškino kodėl nepritaria pirmajam atrankos kriterijui bei 

prašo paaiškinti dėl pareiškėjų – viešųjų įstaigų.  

https://us04web.zoom.us/j/77237179708?pwd=TURTYTdDTU5RaExRcHpna2ZjSUtVdz09


R.Damulienė atsako, kad viešosios įstaigos tebėra tinkami pareiškėjai. Ji paaiškino, kad 1-

asis atrankos kriterijus siūlomas dėl socialinių projektų teikėjų paskatinimo, nes 

Savivaldybės dalyvavimas partneriu yra kaip garantija idėjos tinkamumui, nes idėja būtų 

pristatoma Tarybai, taip pat būtų užtikrintas koofinansavimas.   

Nerijus Galvanauskas pritaria T. Tuzovaitei -  Markūnienei ir abejoja ar kriterijus dėl 

Savivaldybės partnerystės yra tinkamas. Jis siūlo geriau balus skirti tiems, kurie prie 

projekto prisideda patys. Tai būtų mažesnis krūvis Savivaldybei.  

R. Damulienė akcentuoja, kad socialiniais projektais siekiama ženklesnio pokyčio, o tai 

daryti be Savivaldybės pagalbos sudėtinga.  

T. Tuzovaitė – Markūnienė teigia, kad siūlomas kriterijus, kur politikai pritars ar nepritars,  

nėra sąžiningas. Politikai prisideda, jei bendruomenė investuoja į savivaldybei priklausantį 

turtą, jei bendruomenė kuria socialines paslaugas, bet ne į projektus, susijusius su turiningo 

laisvalaikio kūrimu ir plėtra. Ji mano, kad nėra iš principo teisinga keisti sąlygas tos pačios 

priemonės pareiškėjams. Jie iš anksto turėtų žinoti ar Savivaldybė pritars jų idėjai ar ne. 

R. Damulienė paaiškina, kad visur ta pati praktika – pareiškėjai kreipiasi į tarybas dėl 

prisidėjimo.  

N. Galvanauskas akcentuoja, kad jie nepritaria politinei atrankai. Jis siūlo išbraukti 1-ą 

kriterijų ar pakeisti kitu. 

R.Damulienė atsako, kad galima palikti ir 5 kriterijus, tik reikia perskirstyti balus. Ji 

paaiškina kokie kriterijai yra privalomi pagal VPS.  

T.Tuzovaitė – Markūnienė abejoja dėl 6-ojo kriterijaus. 

Peržiūrima visa atrankos kriterijų lentelė.  

N. Galvanauskas siūlo po 5 balus pridėti prie kiekvieno kriterijaus ir balsuoti.  

Toliau diskutuojama dėl atrankos kriterijų. Diskusijose dalyvavo  N.Galvanauskas, 

T.Tuzovaitė – Markūnienė, R.Damulienė, I.Gaudutytė, V.Riaukienė.  

T.Tuzovaitė – Markūnienė patikslino variantus balsavimui.  

Siūloma panaikinti 1-ąjį atrankos kriterijų ir balus perskirstyti kitiems kriterijams.  

Balsuojama dėl 1-ojo atrankos kriterijaus išbraukimo ir 6 - ojo kriterijaus keitimo kitu.    

NUTARTA:  

1. išbraukti atrankos kriterijų: „Projekte partneriu dalyvauja Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracija ir prisideda piniginiu įnašu“. 

Balsavo: 

 „už“ – 5; 

„prieš“ – 3.  

2. palikti atrankos kriterijų: „Pareiškėjas įregistruotas viešuoju juridiniu asmeniu JAR: ne 

trumpiau kaip prieš dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos; ne trumpiau kaip 

prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.“ 

Balsavo:  

„už“ – 6; 

„prieš“ – 2.  

3. 20 likusių balų paskirstyti po 5 balus 4 kriterijams. 

Balsavo : 

„už“ – 8; 

„prieš“ – 0.   

4. Pritarti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui ir skelbti Kvietimą Nr. 10.   

Balsavo : 

„už“ – 8;  

„prieš“ – 0.  

 

Posėdžio pirmininkas   Vidmantas Gedvilas  

Posėdžio sekretorė    Vida Urbonienė 


