
1 

 

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  „PAMARIOS KRAŠTAS“  

 

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 1. 

Posėdis vyko 2017 m. spalio mėn. 19 d., 11.00 val., Šilutės seniūnijos salėje   (Lietuvininkų g. 17, 

Šilutė).  

 

Posėdžio pirmininkas  Algirdas Ivanauskas 

Posėdžio sekretorė  Raminta Čėsnienė 

 

DALYVAVO:  

8 valdybos nariai (valdyboje yra 9 nariai): Saulius Šalna, , Almantas Tutlys, Jurgita Štakienė, Jūratė 

Skabeikienė, Kristina Jurkuvienė, Raminta Čėsnienė, Algirdas Ivanauskas, Alfonsas Vanagas. 

 

Nedalyvavo: valdybos narys Darius Steponkus 

 

Kiti posėdžio dalyviai: Šilutės m. VVG “Pamario kraštas” VPS administravimo projekto vadovė  

Rimutė Pilipavičienė, finansininkė Rita Grigalienė, administratorė Indrė Rimkienė.   

POSĖDŽIO SEKRETORIAUS IŠRINKIMAS:  

Susirinkimo pirmininkas Algirdas Ivanauskas pasiūlė išrinkti posėdžio sekretoriumi valdybos narę 

Ramintą Čėsnienę.  

Bendru sutarimu NUTARTA: Išrinkti posėdžio sekretore Ramintą Čėsnienę 

 

DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS. 

Posėdžio pirmininkas pasakė, kad posėdyje dalyvauja 88,89%  valdybos narių, posėdžio kvorumas 

yra. Pasiūlė patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

Bendru sutarimu nutarta patvirtinti valdybos posėdžio darbotvarkę. Išdėstyta žemiau.  

 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl  I Kvietimo  įvertintų Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos.  

 2. Dėl  I Kvietimo  iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės 

inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo.   

1. SVARSTYTA. Dėl  I Kvietimo  įvertintų Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo 

ataskaitos.  Klausimo bendrus duomenis pristatė vietos plėtros strategijos  administravimo projekto 

darbuotoja R.Pilipavičienė. Ji informavo valdybą, kad buvo paskelbti 2 kvietimai pagal 2 veiksmus: 

1.1.1. Veiksmą „Darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“ 

ir  1.1.2. Veiksmą „Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį 

gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei 

vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos 

žemė“. Pagal 1.1.1. veiksmą gauti 3 projektiniai pasiūlymai, o pagal 1.1.2. projektinių pasiūlymų 

negauta, nes pasitikslinus duomenis apie pabėgėlių ir emigrantų skaičių Šilutės mieste migracijos 
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tarnyboje (Šilutės skyriuje), pabėgėlių Šilutės mieste nėra, o registruotų imigrantų mieste yra 14. 

Kvietimo rodiklis – 25 asmenys. Norint sumažinti šį rodiklį reikia keisti strategiją. Todėl, galėdama 

būti projektinio pasiūlymo rengėja ir projekto įgyvendintoja kartu su partneriais, Šilutės miesto 

VVG šio  projektinio pasiūlymo parengimo neiniciavo.   

Vertinimo ataskaitą pristatė Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos  

administravimo projekto darbuotoja I.Rimkienė (vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo 

organizatorė ir  administracinės atitikties vertintoja). Detaliai supažindino valdybos narius su 

vertinimo procedūromis, detaliai pristatė vertinimo ataskaitą. Valdybos nariai klausimų neturėjo, 

nes buvo iš anksto susipažinę su pateikta ataskaita. Valdybos pirmininkas Algirdas Ivanauskas 

pasiūlė patvirtinti vertinimo ataskaitą.  

 

NUTARTA: 

 1. Patvirtinti I Kvietimo  įvertintų Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitą.  

 

BALSAVO: „už“ –  9 , „prieš “ – nėra,  „nebalsavo“ – nėra .   

2. SVARSTYTA. Dėl  I Kvietimo  iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo.  Valdybos pirmininkas 

Algirdas Ivanauskas paklausė, ar visi posėdžio dalyviai yra susipažinę su siūlomų finansuoti Vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų sąrašu, kuris buvo išsiuntinėtas valdybos nariams kartu su 

darbotvarke. Valdybos nariai patvirtinto, kad yra susipažinę su sąrašu ir pasiūlė pereiti prie 

projektinių pasiūlymų aptarimo.   Valdybos pirmininkas Algirdas Ivanauskas pasiūlė tvirtinti Vietos 

plėtros projektinius  pasiūlymus kiekvieną atskirai, kad balsuojantys valdybos nariai turintys sąsajų 

su vietos projektiniu pasiūlymu galėtų nusišalinti nuo projektinio pasiūlymo tvirtinimo. Taip pat jis  

pasiūlė tvirtinti projektinius pasiūlymus tokia tvarka, kokie yra  jiems suteikti  registracijos 

numeriai, o paskiau patvirtinti visą sąrašą.    

Bendru sutarimu nutarta tvirtinti kiekvieną vietos plėtros projektinį pasiūlymą atskirai šia 

tvarka:  

1. Nr. PP-1-1:  Asociacijos „Tarptautinė mokslininkų ir ekspertų sąjunga“ vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas „Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje“ 

2. Nr. PP-1-2:  Šilutės kultūros ir pramogų centro vietos plėtros projektinis pasiūlymas 

„Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“ 

3. Nr. PP-1-3:  UAB „Šilutės turgavietė“ vietos plėtros projektinis pasiūlymas „Darbingo 

neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“ 

  

1) Projektinio pasiūlymo Nr. PP-1-1 aptarimas. R.Pilipavičienė, R.Grigalienė  (vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertintojos, strategijos administravimo projekto 

darbuotojos) detaliai ir glaustai pristatė vietos plėtros projektinį pasiūlymą Nr. PP-1-1 „Darbingo 

neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje“, kurį pateikė Tarptautinė mokslininkų ir 

ekspertų sąjunga, išsamiai atsakė į valdybos narių pateiktus klausimus. Valdybos pirmininkas 

Algirdas Ivanauskas pasiūlė įtraukti projektinį pasiūlymą į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų 

sąrašą.  

NUTARTA: 

2.1. Patvirtinti vietos plėtros projektinį pasiūlymą Nr. PP-1-1 „Darbingo neaktyvaus 

jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje“ ir įtraukti jį į iš ES struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą.  

 

BALSAVO: už“ –  __6__, „prieš “ - nėra_ „nebalsavo“ - _2_ 
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2) Projektinio pasiūlymo Nr. PP-1-2 aptarimas. R.Pilipavičienė, R.Grigalienė  (vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertintojos, strategijos administravimo projekto 

darbuotojos) detaliai ir glaustai pristatė vietos plėtros projektinį pasiūlymą Nr. PP-1-2 „Šilutės 

miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“, kurį pateikė Šilutės kultūros ir 

pramogų centras, išsamiai atsakė į valdybos narių pateiktus klausimus. Valdybos pirmininkas 

Algirdas Ivanauskas pasiūlė įtraukti projektinį pasiūlymą į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų 

sąrašą.  

NUTARTA: 

2.2. Patvirtinti vietos plėtros projektinį pasiūlymą Nr. PP-1-2 „Šilutės miesto jaunimo 

verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“ ir įtraukti jį į iš ES struktūrinių fondų 

lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą.  
 

„už“ –  __8__, „prieš “ - nėra_ „nebalsavo“ - _nėra___ 

 

3) Projektinio pasiūlymo Nr. PP-1-3 aptarimas. Valdybos narys Alfonsas Vanagas pareiškė, kad 

nusišalina nuo klausimo svarstymo, nes yra giminystės ryšiais susijęs su pareiškėju, t.y. projektinį 

pasiūlymą teikusios įmonės vadovas yra jo sūnus. Jis išėjo iš posėdžio. Posėdyje dalyvauja 7 

valdybos nariai, turintys teisę balsuoti.  

R.Pilipavičienė, R.Grigalienė  (vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertintojos, 

strategijos administravimo projekto darbuotojos) detaliai ir glaustai pristatė vietos plėtros projektinį 

pasiūlymą Nr. PP-1-3 „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių 

suteikimas praktikos metu“, kurį pateikė UAB „Šilutės turgavietė“, išsamiai atsakė į valdybos narių 

pateiktus klausimus. Valdybos pirmininkas Algirdas Ivanauskas pasiūlė įtraukti projektinį 

pasiūlymą į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašą.  

 

NUTARTA: 

2.3. Patvirtinti vietos plėtros projektinį pasiūlymą Nr. PP-1-3 „Darbingo neaktyvaus 

jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“  ir įtraukti jį į 

iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos 

plėtros projektų sąrašą. 

 

BALSAVO: „už“ –  __7__, „prieš “ - nėra_ „nebalsavo“ - _nėra_ 

 

4)  Sąrašo tvirtinimas. Valdybos pirmininkas Algirdas Ivanauskas pasiūlė valdybos posėdyje 

dalyvaujančius narius patvirtinti iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą, kuris buvos ką tik sudarytas balsuojant už 

kiekvieną atskirai.  

 

NUTARTA:   

2.4.  Patvirtinti I Kvietimo  iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą.  

  

BALSAVO: „už“ –  __7__, „prieš “ - nėra_ „nebalsavo“ - _nėra_ 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Algirdas Ivanauskas 

 

 

Posėdžio sekretorė     Raminta Čėsnienė  


