Nuorašas

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „JURBARKAS“ VALDYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019-03-05 Nr. VALD-2019/2
Posėdis įvyko 2019 m. kovo 4 d. 15 val. (trukmė 1 val. 45 min.).
Posėdžio pirmininkas – Algirdas Gudaitis
Posėdžio sekretorė – Simona Pociūtė
Dalyvavo: Tomas Tomkus, Liudmila Norkaitienė, Algirdas Gudaitis, Romualdas Kuras, Vida
Rekešienė, Eglė Židžiūnienė, Oksana Mazur, Arijana Zairienė, Julius Grumuldis
Dalyvauja 9 valdybos nariai iš 11, kvorumas yra.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Prioritetiniai veiksmai, kurie turėtų būti pradedami įgyvendinti pirmojo kvietimo
metu;
3. Projektų skaičius, finansuojamų pagal kiekvieną veiksmą (didžiausia finansuojama
suma 1 projektui);
4. Administracinių dokumentų tvirtinimas;
5. Narių prašymų nutraukti narystę svarstymas;
6. Numatyto informacinio renginio integravimas į „Jurbarko miesto ir verslo dienų
2019“ regiono forumą.
1. SVARSTYTA: dėl Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ valdybos posėdžio sekretoriaus
rinkimo.
Posėdžio pirmininkas siūlė VVG „Jurbarkas“ valdybos posėdžio sekretore išrinkti Simoną
Pociūtę.
NUSPRĘSTA: VVG „Jurbarkas“ valdybos posėdžio sekretore išrinkti Simoną Pociūtę (visi
balsai „už“).
2. SVARSTYTA: dėl prioritetinių veiksmų, kurie turėtų būti pradedami įgyvendinti
pirmojo kvietimo metu.
Gaiva Mačiulaitienė pristatė pirmajam kvietimui teikti projektinius pasiūlymus siūlomus atrinkti
strategijos įgyvendinimo veiksmus: 1.2.1., 2.1.2., 2.2.1.
NUSPRĘSTA: Pritarti pirmąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus skelbti pagal veiksmus
1.2.1., 2.1.2., 2.2.1. (visi balsai “už”).
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3. SVARSTYTA: dėl projektų skaičiaus, finansuojamų pagal kiekvieną veiksmą
(didžiausia finansuojama suma 1 projektui).
NUSPRĘSTA: 1.1.1. veiksmas „Geresnių sąlygų socialinėms paslaugoms teikti sudarymas“ – 3
projektai nuo 10 000 Eur iki 30 000 Eur;
1.1.2. veiksmas „Informacijos apie teikiamas soc. Paslaugas teikimas“ – 1 projektas, veiksmui
skirta 16631 Eur;
1.2.1. veiksmas „Socialinės atskirties asmenų ir pabėgėlių socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas“
– 4 projektai nuo 10 000 Eur iki 30 000 Eur;
1.2.2. veiksmas „Savanoryste paremtų užimtumo veiklų aktyvinimas“ – 4 projektai nuo 10 000 Eur
iki 15 000 Eur;
2.1.1. veiksmas „Profesinių įgūdžių suteikimas“ – 1 projektas, veiksmui skirta 16184,97 Eur;
2.1.2. veiksmas „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas“ – 17 projektų, nuo 10 000
Eur iki 30 000 Eur;
2.2.1. veiksmas „Konsultacijos verslo plėtros klausimais“ – 17 projektų, nuo 2 000 Eur iki 6 000
Eur;
2.2.2. veiksmas „Mokymai verslo plėtros klausimais (bendradarbiaujant su Šakių miesto VVG) – 1
projektas, veiksmui skirta 37760 Eur.
Visi balsai „už“.
4. SVARSTYTA: dėl administracinių dokumentų tvirtinimo.
Gaiva Mačiulaitienė atsakė į parengtiems ir tvirtinti siūlomiems dokumentams išsakytas
Liudmilos Norkaitienės pastabas.
NUSPRĘSTA: Atsižvelgus į išsakytas pastabas ir ištaisius klaidas patvirtinti šiuos
dokumentus:
1. Direktoriaus pareiginiai nuostatai;
2. Administratoriaus pareiginiai nuostatai;
3. Administracijos darbo reglamentas;
4. Valdybos darbo reglamentas;
5. Jurbarko miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų aprašas;
6. Miesto vietos veiklos grupės “Jurbarkas” viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo,
organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas;
7. Kvietimo dokumentai pirmajam kvietimui teikti projektinius pasiūlymus pagal veiksmus 1.2.1.,
2.1.2., 2.2.1.
(7 balsai “už”, 2 nariai nebalsavo)
5. SVARSTYTA: dėl narių prašymų nutraukti narystę svarstymo.
Gaiva Mačiulaitienė pateikė valdybai gautus prašymus narystei asociacijoje nutraukti. Prašymus
pateikė MB “Meridėja” atstovė Greta Šukytė ir asociacijos “Veiklių mamų klubas” atstovė Agnė
Bastienė.
NUSPRĘSTA: Nutraukti prašymus pateikusių narių narystę asociacijos veikloje ir išbraukti juos iš
narių sąrašo.
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6. SVARSTYTA: dėl numatyto informacinio renginio integravimo į „Jurbarko miesto ir
verslo dienų 2019“ metu organizuojamą regiono forumą.
Gaiva Mačiulaitienė pateikė siūlymą prisidėti prie gegužės 4 d. vyksiančios šventės “Jurbarko miesto
ir verslo dienos 2019” organizavimo - projekte numatytą asociacijos informacinį renginį integruoti į
planuojamą regiono forumą, renginiui numatytas lėšas skiriant prisidėjimui prie forumo išlaidų,
kviečiant pranešėją skaityti pranešimą bendruomeniškumo tema.
NUSPRĘSTA: Gaivos Mačiulaitienės siūlymui pritarta (visi balsai “už”).

Posėdžio pirmininkas

Algirdas Gudaitis

Posėdžio sekretorė

Simona Pociūtė

