
    

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2023-03-07 Nr. VP-23-3 

Gargždai  

 

Posėdis įvyko 2023 m. kovo 7 d. Pradžia - 16.00 val.  

Posėdžio vieta - Kvietinių g. 30, Gargždai. 

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Gedvilas. 

Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė. 

 

Posėdyje dalyvavo: Ernesta Badalova, vietos valdžia; Indrė Žiedienė, vietos valdžia; Vidmantas 

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

Vidmantas Grauslys, verslas; Raimondas Zabiela, verslas; Darius Birbalas, pilietinė visuomenė; 

Martynas Latanauskas, pilietinė visuomenė.   

 

Dalyvavo 9 valdybos nariai iš 12, kvorumas yra.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl tarptautinio projekto įgyvendinimo veiklų; 

2. Dėl dalyvavimo partnerio teisėmis Švedų Instituto finansuojamame projekte „Sustainable 

Entrepreneurship Through Networking - Strengthens the Rural Bioeconomy“ ir finansinio 

prisidėjimo.  

3. Dėl ne ES finansuojamų projektų administravimo. 

 

1. SVARSTYTA. Tarptautinio projekto įgyvendinimo veiklos.  

 

Klausimą pristatė R. Damulienė. Aptartos projekto veiklos,  susijusios su dalykinės kelionės į Italiją 

organizavimu.   

 

NUTARTA: 

1. Į dalykinę kelionę į Italiją vykti autobusu; 

2. Negalint vykti kuriam nors valdybos nariui ar darbuotojui, pakviesti atstovus iš kaimo 

bendruomenių (VVG narių),  kurios, kartu su VVG,   dažniausiai organizuoja savo įgyvendintų 

projektų pristatymus delegacijoms iš kitų Lietuvos rajonų.  

 

Nutarimas priimtas bendru susitarimu. 

 

 

2.  SVARSTYTA. Dalyvavimas partnerio teisėmis Švedų Instituto finansuojamame projekte 

„Sustainable Entrepreneurship Through Networking - Strengthens the Rural Bioeconomy“ ir 

finansinio prisidėjimas. 

 

Klausimą pristatė R. Damulienė. Ji paaiškino, kad rengiamas tęstinis projektas, kuriame dalyvauti  

partneriais vėl esame pakviesti.  Projekto teikėjas bus kitas partneris iš Švedijos.  

 

NUTARTA. Dalyvauti partnerio teisėmis Švedų Instituto finansuojamame projekte  „Sustainable 

Entrepreneurship Through Networking - Strengthens the Rural Bioeconomy“ ir skirti finansinį 

prisidėjimą iki 2 tūkstančių eurų iš ūkinės veiklos sąskaitos. 

 

Nutarimas priimtas bendru susitarimu. 



 

3. SVARSTYTA. Ne ES finansuojamų projektų administravimas. 

 

R. Damulienė paaiškino, kad sekančio periodo strategijai ir jos administravimui skiriamos paramos 

sumos bus ženkliai mažesnės, todėl būtina ieškoti alternatyvių finansinių šaltinių, kad būtų galima 

išlaikyti darbuotojus. Aptariamos galimybės siūlyti įvairių rėmimo programų administravimo 

paslaugas. 

 

NUTARTA. Pritarti alternatyvių finansavimo šaltinių VVG administravimo reikmėms paieškai, 

siūlant valdžios ar verslo sektoriams įvairių programų administravimo paslaugas.   

 

Nutarimas priimtas bendru susitarimu. 

 

 

Pirmininkas     Vidmantas Gedvilas  

 

Sekretorė     Vida Urbonienė 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


