
 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. VP-23-1 

 

2023-01-17 

Gargždai  

 

Posėdis vyko rašytine tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis nuo 2023-01-13 iki 2023-01-16, 

balsuojant el. paštu pajurio.krastas@gmail.com. 

 

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Gedvilas. 

Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė. 

 

Dalyvavo 10 valdybos narių iš 12. Kvorumas yra.  

Balsavimo laiškai atspausdinti, pridedami prie protokolo ir saugomi VVG biure.   

 

Balsavo šie valdybos nariai: Ernesta Badalova, vietos valdžia; Indrė Žiedienė, vietos valdžia; Darius 

Birbalas, pilietinė visuomenė; Vidmantas Gedvilas, pilietinė visuomenė; Martynas Latanauskas, 

pilietinė visuomenė; Vida Riaukienė, pilietinė visuomenė; Birutė Kalvaitienė, verslas; Vidmantas 

Grauslys, verslas; Raimondas Zabiela, verslas; Vytautas Bružas, verslas.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VPS administratorės Giedrės Kazakevičienės  darbo sutarties keitimo; 

2. Dėl darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio taikymo; 

3. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2022 metus. 

 

SVARSTYTA. VPS administratorės Giedrės Kazakevičienės  darbo sutarties keitimas.  

  

NUTARTA. Pratęsti VPS administratorės Giedrės Kazakevičienės darbo sutartį nuo 2023 m. sausio 

18 d.  iki projekto, įgyvendinamo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 

priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“, veiklų pabaigos ir padidinti 

darbo krūvį iki 1 (vieno) etato, mokant   ......... Eur  mėnesinį darbo užmokestį neatskaičius 

mokesčių.   

BALSAVO:  

„Pritariu“ – 10; 

„Nepritariu“ – 0.   

 

SVARSTYTA. Darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio taikymas. 

 

NUTARTA. Vadovaujantis 2022-11-17 Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės 

pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės 

algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymu Nr. XIV-1530,  VVG „Pajūrio 

kraštas“ visuotinio narių susirinkimo protokolu 2018-12-13 Nr.VS-18-3,  VVG „Pajūrio kraštas“ 

valdybos posėdžio protokolu 2020-08-13 Nr.VP-20-3 nuo 2023 m. sausio 1 d., skaičiuojant  VVG 

„Pajūrio kraštas“ darbuotojams darbo užmokestį, taikyti darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) 

bazinį dydį 186,00 Eur. Nuo 2023-01-01 VPS administravimo vadovei Raimondai Damulienei 
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priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių - ........ Eur, VPS finansininkei  Vaidai 

Berenei priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių -  ....... Eur,   VPS 

administratorei Vidai Urbonienei priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių - ....... 

Eur,  VPS administratorei Jūratei Vasiliauskienei priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas neatskaičius 

mokesčių - .......  Eur. 

 

BALSAVO:  

„Pritariu“ – 10; 

„Nepritariu“ – 0.   

 

SVARSTYTA. VPS metinės įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus. 

 

NUTARTA. Pritarti VPS metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2022 metus.  

 

BALSAVO:  

„Pritariu“ – 10; 

„Nepritariu“ – 0.   

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Vidmantas Gedvilas  

Posėdžio sekretorė                   Vida Urbonienė 

 


