
 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. VP-22-4 

 

2022-03-21 

Gargždai  

 

Posėdis vyko 2022-03-21, nuo 10.00 val. iki 10.40 val.  nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu, 

ZOOM platformoje, adresu: 

https://us04web.zoom.us/j/75963178707?pwd=3QpE7aNsTIbW0zmJwMuQOojfv5dyF1.1 

 

Vida Riaukienė siūlo posėdžio pirmininke Raimondą Damulienę, o sekretore – Jūratę Vasiliauskienę.  

Pasiūlymui pritarta bendru susitarimu.   

 

Posėdžio pirmininkė  – Raimonda Damulienė, pirmininkė; 

Posėdžio sekretorė – Jūratė Vasiliauskienė, VPS administratorė. 

 

Dalyvavo valdybos nariai: Deimantė Venckutė, vietos valdžia; Skaidra Karalienė, vietos valdžia; 

Indrė Žiedienė, vietos valdžia; Vidmantas Gedvilas, pilietinė visuomenė; Darius Birbalas, pilietinė 

visuomenė; Martynas Latanauskas, pilietinė visuomenė; Vida Riaukienė, pilietinė visuomenė; 

Vytautas Bružas, verslas; Birutė Kalvaitienė, verslas.  Dalyvauja 9 valdybos nariai iš 12-os. 

Kvorumas yra.  

 

Kiti dalyviai: Raimonda Damulienė, pirmininkė, VPS administravimo vadovė; Jūratė Vasiliauskienė, 

VPS administratorė. 

 

Posėdžio pirmininkė Raimonda Damulienė pasiūlė papildyti darbotvarkę dviem klausimas: „Dėl 

dalyvavimo Lietuvos kaimo parlamento V sesijoje“ ir „Dėl prisidėjimo prie pagalbos Ukrainos 

pabėgėliams“.  

 

Pasiūlymui pritarta bendru susitarimu.   

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl valdybos pirmininko rinkimo; 

2. Dėl privalomų „LEADER METODO“ valdybos narių mokymų; 

3. Dėl privačių interesų deklaravimo; 

4. Dėl dalyvavimo Lietuvos kaimo parlamento V sesijoje; 

5. Dėl prisidėjimo  prie pagalbos Ukrainos pabėgėliams. 

 

1. SVARSTYTA. Valdybos pirmininko rinkimai.  

Valdybos narė Vida Riaukienė siūlė perrinkti Vidmantą Gedvilą, kaip patyrusį pirmininką. 

Vytautas Bružas prašo paaiškinti valdybos pirmininko funkcijas.  

Raimonda Damulienė trumpai pristatė valdybos pirmininko pareigas. 

Daugiau kandidatų nebuvo pasiūlyta. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ valdybos pirmininku Vidmantą 

Gedvilą. 

 

BALSAVO: 

„už“ – 8; 

„prieš“ – 0; 

„susilaikė“ – 1.  

https://us04web.zoom.us/j/75963178707?pwd=3QpE7aNsTIbW0zmJwMuQOojfv5dyF1.1


 

2. SVARSTYTA. Privalomi „LEADER METODO“ valdybos narių mokymai. 

Posėdžio pirmininkė Raimonda Damulienė informavo apie valdybos nariams privalomus „LEADER 

METODO“ mokymus.  

 

NUTARTA. Įpareigoti valdybos narius, neturinčius „LEADER“ pažymėjimų, dalyvauti 

artimiausiuose „LEADER METODO“ mokymuose, kurie vyks 2022 m. kovo 22 dieną. 

    

Pasiūlymui pritarta bendru susitarimu.   

 

3. SVARSTYTA. Valdybos narių privačių interesų deklaravimas. 

Posėdžio pirmininkė informavo, kad visi valdybos nariai privalo pateikti privačių interesų 

deklaracijas, išskyrus pakartotinai išrinktus narius – jiems naujų deklaracijų pateikti nereikia.  

 

NUTARTA. Įpareigoti valdybos narius pateikti privačių interesų deklaracijas, užregistravus 

valdybos narius Registrų centre.  

 

Pasiūlymui pritarta bendru susitarimu.   

 

4. SVARSTYTA. Dalyvavimas Lietuvos kaimo parlamento V sesijoje. 

Posėdžio pirmininkė pristatė Kaimo parlamento sesijos darbotvarkę ir pasiūlė vykti 4 atstovams. 

 

NUTARTA. Apie ketinimą dalyvauti  Kaimo parlamento sesijoje  pranešti iki kovo 24 dienos, 12 

val. Užsiregistravus daugiau nei 4 pageidaujantiems vykti, pirmenybė bus teikiama pirmiesiems 

užsiregistravusiems asmenims.  

 

Pasiūlymui pritarta bendru susitarimu.   

 

5. SVARSTYTA. Prisidėjimas prie pagalbos Ukrainos pabėgėliams.  

Posėdžio pirmininkė pasiūlė įtraukti organizacijos narius.  

Deimantė Venckutė, Gargždų atviro jaunimo centro vadovė, dirbanti su pabėgėliais Klaipėdos rajone, 

trumpai pristatė esamą situaciją ir papasakojo apie savo veiklas šiuo klausimu. 

 

NUTARTA. Įpareigoti VVG pirmininkę išsiaiškinti pagalbos poreikį,  tinkamus pagalbos būdus ir 

pateikti valdybai dar kartą svarstyti konkrečius pasiūlymus.  

 

Pasiūlymui pritarta bendru susitarimu.   

 

 

Posėdžio pirmininkė                  Raimonda Damulienė  

Posėdžio sekretorė                   Jūratė Vasiliauskienė 

 

 

 

 


