
    

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2022-10-13  Nr. VP-22-8  

Gargždai  

 

Posėdžio pradžia -  2022-10-13, 15 val.  

Posėdžio vieta -  Žemaitės g. 10, Gargždai 

 

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Gedvilas. 

Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė. 

 

Posėdyje dalyvavo  9 valdybos nariai: Ernesta Badalova, vietos valdžia; Indrė Žiedelienė, vietos 

valdžia; Vidmantas Gedvilas, pilietinė visuomenė; Martynas Latanauskas, pilietinė visuomenė; Vida 

Riaukienė, pilietinė visuomenė; Birutė Kalvaitienė, verslas; Vidmantas Grauslys, verslas; Raimondas 

Zabiela, verslas; Vytautas Bružas, verslas.  

 

Dalyvauja 9 valdybos nariai iš 12, kvorumas yra.  

 

Kiti dalyviai: pirmininkė, VPS administravimo vadovė Raimonda Damulienė, VPS administratorės 

Vida Urbonienė ir Jūratė Vasiliauskienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl VPS įgyvendinimo III ketvirčio ataskaitos; 

2. Dėl naujų narių priėmimo; 

3. Dėl reprezentacinės ir ūkinės veiklos išlaidų; 

4. Dėl tikslinės kelionės į Italiją; 

5. Dėl VPS administratoriaus kandidatūros tvirtinimo.  

 

1. SVARSTYTA. VPS įgyvendinimo III ketvirčio ataskaita. 

VPS administratorė Vida Urbonienė pristatė valdybos nariams 2022 m. III ketvirčio ataskaitą 

(pildomą kaupiamuoju būdu), plačiau paaiškino atskiras ataskaitos dalis.  

 

NUTARTA. Patvirtinti 2022 m. III ketvirčio ataskaitą.  

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.  

 

2. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas. 

Pirmininkė Raimonda Damulienė informuoja, kad gautas VšĮ Socialinių partnerių klubo prašymas 

priimti į VVG „Pajūrio kraštas“ narius. Pirmininkė paaiškina, kad apie šią organizaciją ir jos veiklą 

VVG informacijos neturi. Posėdžio dalyviai siūlo pakviesti organizacijos atstovus prisistatymui. 

 

NUTARTA. Atidėti priėmimo į VVG narius klausimo svarstymą  sekančiam valdybos posėdžiui 

(valdybos nariams susirinkus gyvai) ir pakviesti VšĮ Socialinių partnerių klubo atstovus savo 

organizacijos pristatymui.  

 

Nutarimas priimtas bendru susitarimu.  

 

3. SVARSTYTA. Reprezentacinės ir ūkinės veiklos išlaidos. 



Pirmininkė R.Damulienė paaiškina kokiems organizacijos poreikiams reikalingos išlaidos iš ūkinės 

veiklos sąskaitos. 

NUTARTA. Pagal poreikį iš ūkinės veiklos sąskaitos leisti naudoti išlaidas šioms reikmėms:  

1. Reprezentacinėms išlaidoms vietos projekto pristatymo visuomenei renginio metu – iki 40 Eur; 

2. Reprezentacinėms išlaidoms tarptautinio renginio metu Lietuvoje ar užsienyje – iki 150 Eur.; 

3. Ūkinėms biuro reikmėms – iki 50 Eur per mėnesį.  

  

Nutarimas priimtas bendru susitarimu.  

 

4. SVARSTYTA. Tikslinė kelionė į Italiją. 

VPS administratorė Jūratė Vasiliauskienė pristato tarptautinio bendradarbiavimo projekto 

„Ekologiškas maistas ir tvarios maisto tiekimo grandinėlės (Organic food and sustainable food 

supply chains)“ veiklas. Numatyta tikslinė kelionė į Italiją susipažinti su kooperatyvų kūrimu ir 

veikla, bet reikia nutarti kokį mėnesį bus vykdoma.   

 

NUTARTA. Tikslinę kelionę į Italiją organizuoti 2023 m. kovo mėn.  

 

Nutarimas priimtas bendru susitarimu.  

 

 

5. SVARSTYTA. VPS administratoriaus kandidatūros tvirtinimas. 

Pirmininkė R.Damulienė pristato darbuotojo paieškos rezultatus (informacija apie priėmimo sąlygas 

skelbta VVG tinklapyje).  Prisistato kandidatė VPS administratorės pareigoms Giedrė 

Kazakevičienė.     

 

NUTARTA: priimti į darbą Giedrę Kazakevičienę VPS administratorės pareigoms, dirbant 20 val. 

per savaitę pagal terminuotą darbo sutartį trims mėnesiams nuo 2022-10-17 iki 2023-01-17, taikant 

10,5 dydžio pareigybinės algos koeficientą ir mokant darbo užmokestį (mėnesio algą) 950,25 Eur. 

 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.  

 

 

 

Pirmininkas     Vidmantas Gedvilas  

 

Sekretorė     Vida Urbonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


