
     

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2021-09-07  Nr. VP-21-5 

Gargždai  

 

Posėdis įvyko 2021-09-07, pradžia – 16.00 val., pabaiga – 17.05 val. 

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Gedvilas. 

Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė. 

 

Posėdyje dalyvauja 9 valdybos nariai: Nerijus Galvanauskas, vietos valdžia, Toma Tuzovaitė – 

Markūnienė, Inesa Greivienė, vietos valdžia, Klareta Milinienė, pilietinė visuomenė, Vidmantas 

Gedvilas, pilietinė visuomenė, Šarūnė Petruškevičienė, pilietinė visuomenė, Vida Riaukienė, 

pilietinė visuomenė, Birutė Kalvaitienė, verslas, Vytautas Kundrotas, verslas.  Dalyvauja 9 

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.   

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl VPS keitimo; 

2. Dėl VPS II ketvirčio ataskaitos tvirtinimo; 

3. Dėl pasiruošimo socialinių paslaugų projektams; 

4. Dėl viešųjų ir privačių interesų mokymų išklausymo. 

 

 

1. SVARSTYTA. VPS keitimas. 

R. Damulienė pristatė VPS keitimo projektą. Paaiškino, kad keitimas susijęs su papildomų lėšomis, 

skirtomis už pasiektą pažangą ir EURI lėšomis.  

 

NUTARTA: pritarti VPS keitimams, nurodytiems inicijuojamo VPS keitimo pagrindimo 2021-09-

07 dokumente bei vietos plėtros strategijos skyriuose: VPS priemonių ir veiklos sričių aprašyme,  

VPS įgyvendinimo veiksmų plane,  VPS finansiniame plane, VPS įgyvendinimo rodikliuose.   

BALSAVO:  

„už“ – 9; 

„prieš“ -0.  

 

2.  SVARTSTYTA. VPS II ketvirčio ataskaitos tvirtinimas. 

Parengtą II metų ketvirčio ataskaitą pristatė V.Urbonienė, priminė, kad ataskaita pildoma 

kaupiamuoju būdu.  

 

NUTARTA: patvirtinti VPS įgyvendinimo  2021 m. II ketvirčio ataskaitą.   

 

BALSAVO:  

„už“ – 9; 

„prieš“ -0.  

 

 

 



3. SVARTSTYTA. Pasiruošimas socialinių paslaugų projektams. 

R. Damulienė paaiškino, kad po VPS pakeitimo bus skelbiamas dar vienas kvietimas pagal priemonę 

„Ūkio ir verslo plėtra“. Numatoma didinti pareiškėjų ratą ir paskatinti pareiškėjus teikti ne tik verslo, 

bet ir socialinius projektus. Socialinių projektų galimybės jau buvo aptartos su savivaldybės vadovais. 

T. Tuzovaitė – Markūnienė informavo, kad paslaugų poreikį pateikė socialinis ir sveikatos skyriai. 

Identifikuotos 5 paslaugos pagal Socialinių paslaugų katalogą, kurias savivaldybė planuoja įsigyti 

arba pati teikti. Savivaldybė tikisi, kad į Finansavimo sąlygų aprašą būtų įtraukta tokių paslaugų 

teikimas, tada būtų diskutuojama apie prisidėjimą.  

R. Damulienė siūlo, kad prisidėjimas būtų nemažiau kaip 20 proc., o įsipareigojimai būtų 5 metams 

– pareiškėjas įsipareigotų teikti paslaugas, o savivaldybė – pirkti. 

T. Tuzovaitė – Markūnienė primena, kad tai būtų licencijuota veikla, o tai užtikrina paslaugų kokybę. 

Finansuojama iš valstybės biudžeto. 

N. Galvanauskas pabrėžia, kad savivaldybė įsipareigoti galėtų 3 metams, o ne 5-iems.  

R. Damulienė siūlo kreiptis į savivaldybę dėl dalyvavimo partneriais ir prisidėjimo tvarkos 

nustatymo.  

 

NUTARTA: kreiptis į  Klaipėdos rajono savivaldybę dėl partnerystės vietos projektuose, pagal VPS 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“  veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2). 

 

BALSAVO:  

„už“ – 9; 

„prieš“ -0.  

 

4. SVARTSTYTA. Viešųjų ir privačių interesų mokymų išklausymas. 

R. Damulienė primena valdybos nariams, kad ne visi išklausė Viešųjų ir privačių interesų 

mokymus, o tai yra privaloma visiems valdybos nariams.  

 

NUTARTA: įpareigoti valdybos narius, kurie nėra išklausę  viešųjų ir privačių interesų mokymų, 

ieškoti galimybių  tokius mokymus išklausyti.  

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.   

 

 

Pirmininkas     Vidmantas Gedvilas  

 

Sekretorė     Vida Urbonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


