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ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 „PAMARIO KRAŠTAS“ 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS  NR.1 

 

2018 m.  liepos mėn. 9 d.  

Šilutė 

 

Susirinkimas vyko 2018 m. liepos mėn.  9 d., 12 val. Šilutės m. VVG adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė.  

 

Susirinkimo  pirmininkas – Algis Bekeris. 

Susirinkimo sekretorius – Jurgita Štakienė 

 

DALYVAVO:  

1. Šilutės miesto vietos veiklos grupės  „Pamario kraštas“ nariai.  Šilutės miesto VVG  „Pamario 

kraštas“ yra 6 juridiniai nariai.  Susirinkime dalyvauja 6 asociacijos nariai, turintys teisę balsuoti 

(susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas pridedamas). Susirinkime dalyvauja 100 proc. 

asociacijos narių. Susirinkimo kvorumas yra. Visi asociacijos nariai apie visuotinį narių susirinkimą 

buvo informuoti tinkamai.  

2. Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ darbuotojai: projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė, 

projekto finansininkė Rita Grigalienė. 

 

SUSIRINKIMO PIRMININKO IŠRINKIMAS. Susirinkimo dalyviai pasiūlė išsirinkti  susirinkimo 

pirmininku asociacijos pirmininką Algį Bekerį.   

Bendru sutarimu NUTARTA: Susirinkimo pirmininku išrinkti Algį Bekerį.  

 

SUSIRINKIMO SEKRETORIAUS IŠRINKIMAS:  

Susirinkimo pirmininkas Algis Bekeris pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretoriumi UAB „Įtampa“ 

atstovaujančią  narę Jurgitą Štakienę. 

 

Bendru sutarimu NUTARTA: Išrinkti susirinkimo sekretoriumi Jurgitą Štakienę 

 

DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS. Susirinkimo pirmininkas Algis Bekeris supažindino su 

visuotinio susirinkimo darbotvarke, kuri buvo išsiuntinėta visiems nariams. Pasiūlė ją patvirtinti.  

 

Bendru sutarimu NUTARTA: Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę (išdėstyta žemiau protokole). 

 

 

DARBOTVARKĖ 
 

1. Dėl  strategijos „Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros 

strategijos  2016-2023 m. tikslinimo.   

 

1. SVARSTYTA: Dėl  strategijos „Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ 

vietos plėtros strategijos  2016-2023 m. tikslinimo.   

Klausimą pristatė Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ pirmininkas Algis Bekeris. Priminė 

susirinkimo dalyviams, kad 2018 m. liepos 2 d. gautas 2018-06-29 LR VRM Regioninės politikos 

departamentas raštas „Dėl Šilutės miesto vietos plėtros strategijos tikslinimo“ Nr. 22D-566 ir 

supažindino su rašto turiniu. Regioninės politikos departamentas raštu  informuoja, kad įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės pateiktas pastabas priemonei Nr. 8.6.1.-ESFA-V-911 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ buvo atliekamas visų vietos plėtros strategijų pakartotinis 

vertinimas.  Primena, kad atlikus pirmąjį Strategijos vertinimą, buvo pasiūlyta Šilutės miesto VVG 
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„Pamario kraštas“ parengtai strategijai neskirti finansavimo (318800,00 eurų) veiksmams 1.1.1. ir 

1.2.2..  Todėl Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ pateikė patikslintą strategiją siūlytai 391 100,00 

eurų sumai. Atlikus strategijos pakartotiną  vertinimą pagal naują metodiką konstatuota, kad veiksmas 

1.2.2 (Verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių kūrimas), kurio įgyvendinimui planavome 

69 300,00 eurų, yra finansuotinas ir Strategijos finansuojama suma išauga iki  460 400,00 eurų. Todėl 

LR VRM Regioninės politikos departamentas prašo kuo skubiau informuoti, ar tikslinsime Strategiją 

siūlomai sumai, ar tęsime Strategijos įgyvendinimą anksčiau siūlytai 391100,00 eurų sumai. Patikslintą 

strategiją 460400,00 eurų sumai Vidaus reikalų ministerijai prašo pateikti iki 2018 m. liepos 9 d. 

Paklausė susirinkimo dalyvių, ar visi susirinkimo dalyviai yra susipažinę su susirinkimui pateikta 

medžiaga, išsiųsta su kvietimu į susirinkimą,  – Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ 

vietos plėtros strategijos  2016-2023 m. patikslinimais (papildymais), kuriuos padarė Strategijos 

administravimo darbuotojos.   Visi susirinkimo dalyviai patvirtino, kad yra susipažinę su Strategijoje 

padarytais patikslinimais. Tačiau pirmininkas Algis Bekeris paprašė, darbuotojų, rengusių Strategijos 

patikslinimus, VPS projekto vadovę Rimutę Pilipavičienę ir VPS finansininkę Ritą Grigalienę, 

pristatyti visus patikslinimus, padarytus Strategijoje, tam, kad susirinkimo dalyviai priimtų nutarimą.  

R.Pilipavičienė ir R.Grigalienė informavo, kad peržiūrėjus visą Strategiją, lėšų padidinimas 

Strategijos tikslinimui turėjo keliose fiksuotose vietose. Jos  išsamiai pristatė Strategijoje padarytus 

patikslinimus, papildymus: 

– Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo finansinio plano (33. Lentelė.); 

– Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos finansavimo suvestinės (34 lentelė; 

– Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (22. Lentelė); 

– Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plane (27 lentelė); 

– Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos 7 priedo  „Lėšų poreikis strategijos veiksmų 

įgyvendinimui“. 

Kadangi po išsamaus ir aiškaus pristatymo susirinkimo dalyviai pastabų ir patikslinimų neturėjo, 

susirinkimo pirmininkas  Algis Bekeris pasiūlė patvirtinti patikslintą Strategiją.  

 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ patikslintą vietos plėtros 

strategiją 2016-2023 m. 

 

BALSAVO: „už“ – 6 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

 

Susirinkimo  pirmininkas       Algis Bekeris 

 

 

Susirinkimo sekretorius      Jurgita Štakienė  


