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ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 „PAMARIO KRAŠTAS“ 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS  NR.1 

 

2019 m. kovo  mėn. 22 d.  

Šilutė 

 

Susirinkimas vyko 2019 m. kovo mėn.  22 d., 12 val. Šilutės m. VVG adresu Lietuvininkų g. 17, 

Šilutė.  

 

Susirinkimo  pirmininkas – Algis Bekeris. 

Susirinkimo sekretorius – Rimutė Pilipavičienė. 

 

DALYVAVO:  

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

kraštas“ yra 6 juridiniai nariai.  Susirinkime dalyvauja 5 asociacijos nariai, turintys teisę balsuoti 

(susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas pridedamas). Susirinkime dalyvauja 83,33 proc. 

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

susirinkimą buvo informuoti tinkamai.  

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

projekto finansininkė Rita Grigalienė, projekto administratorė Indrė Rimkienė.  

 

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 Šilutės miesto VVG 

projekto vadovę Rimutę Pilipavičienę.  

 

Bendru sutarimu NUTARTA: Išrinkti susirinkimo sekretoriumi Šilutės miesto VVG projekto vadovę 

Rimutę Pilipavičienę. 

 

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 Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ veiklos ataskaitos už 2018 metus 

tvirtinimo. 

2. Dėl  strategijos „Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos 

plėtros strategija  2016-2023 m.“ įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo. 

3. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės  „Pamario kraštas“ finansinės ataskaitos už 2018  

metus tvirtinimo. 

4. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ revizoriaus ataskaitos tvirtinimo. 

5. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“  valdybos  darbo reglamento 

patikslinimo.  

6. Einamieji klausimai. 
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1. SVARSTYTA: Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ veiklos 

ataskaitos už 2018 metus tvirtinimo. Klausimą pristatė Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ 

pirmininkas Algis Bekeris (ataskaita pridedama). Jis išsamiai pristatė Šilutės m. VVG „Pamario 

kraštas“ veiklos ataskaitą už 2018 metus ir pasiūlė susirinkimo dalyvius ją patvirtinti.  

 

NUTARTA:  

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

už 2018 metus. 

 

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl  strategijos „Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės 

„Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija  2016-2023 m.“ įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. 

tvirtinimo.  Klausimą pristatė Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ projekto vadovė Rimutė 

Pilipavičienė (ataskaita pridedama). Ji detaliai pristatė VPS įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2018 

m.: pateikė duomenis ir juos paaiškino apie pasiektus rodiklius, VPS veiksmų plano įgyvendinimą. 

Šilutės miesto VVG  „Pamario kraštas“ pirmininkas Algis Bekeris pasiūlė patvirtinti VPS 2018 metų 

įgyvendinimo ataskaitą.  

 

NUTARTA: 

2.1.  Patvirtinti strategijos „Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario 

kraštas“ vietos plėtros strategija  2016-2023 m.“  2018 metų  įgyvendinimo ataskaitą.  

2.2.  Supažindinti Šilutės miesto bendruomenę su Strategijos 2018 metų įgyvendinimo 

ataskaita atspausdinant skelbimą rajono laikraštyje „Šilokarčema“ apie ataskaitą ir  įkeliant 

nuorodą į svetainę http://siluteinfo.lt;  

 

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės  „Pamario kraštas finansinės 

ataskaitos už 2018 metus tvirtinimo. Finansinę ataskaitą, kurią sudarė balansas, veiklos rezultatų 

ataskaita ir aiškinamasis raštas,  už 2018 metus pristatė Šilutės m. VVG finansininkė  Rita Grigalienė 

(ataskaita pridedama). Pirmininkas Algis Bekeris pasiūlė patvirtinti Šilutės m. VVG    finansinę 

ataskaitą už 2018 metus. 

NUTARTA:  

        3. Patvirtinti Šilutės miesto vietos veiklos grupės  „Pamario kraštas“ finansinę 

ataskaitą už 2018 metus. 

 

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ revizoriaus 

ataskaitos tvirtinimo. Klausimą pristatė Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ 

revizorė Lina Vismantienė. Ji supažindino susirinkimo narius su Šilutės miesto vietos veiklos grupės 

„Pamario kraštas“ finansinės veiklos patikrinimo ataskaita už 2018 m. (kopija pridedama). 

Pirmininkas Algis Bekeris pasiūlė patvirtinti Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ 

revizoriaus ataskaitą. 



3 

 

  

NUTARTA:  

4. Patvirtinti Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ revizoriaus 

ataskaitą.  

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

 

5. SVARSTYTA: Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“  valdybos  

darbo reglamento patikslinimo. Klausimą pristatė pirmininkas Algis Bekeris. Jis informavo narius, 

kad valdybos darbo reglamentas yra patikslintas tam, kad  būtų aiškiai apibrėžtos  valdybos funkcijos 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinime. Pasiūlė patvirtinti patikslintą valdybos darbo reglamentą.  

 

NUTARTA:  

5. Patvirtinti  Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“  valdybos  darbo 

reglamentą.   

 

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

 

6. SVARSTYTA: Einamieji klausimai.  Pirmininkas Algis Bekeris informavo narius, kad yra 

sunkumų įgyvendinant Strategijos 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“.  Iš Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, gautas 

atsakymas (2018-10-01), kad savo gyvenamąją vietą Šilutės mieste yra deklaravę 67 užsieniečiai ir 

kad Šilutės mieste nėra deklaravusių savo gyvenamąją vietą užsieniečių, kuriems suteiktas 

prieglobstis Lietuvos Respublikoje. Taip pat gautas išaiškinimas iš VRM, kad galime mažinti tam 

veiksmui įgyvendinti numatytas lėšas, kad pasiektume rodiklį. Dėl to būtinas Strategijos keitimas. 

Pasiūlė administracijos darbuotojams išsiaiškinti Strategijos keitimo galimybę, parengti keitimo 

dokumentus ir pristatyti valdybai iki 2019 m. gegužės 5 d.  Taip pat buvo pasiūlyta, siekiant surinkti 

kuo greičiau duomenis apie užsieniečius, gyvenančius Šilutės mieste, sukurti Šilutės miesto VVG 

„Pamario kraštas“ Facebook‘ą.  

 

NUTARTA:  

6.1. Pavesti Strategijos įgyvendinimo darbuotojams parengti Vietos plėtros strategijos 

keitimo dokumentus ir pristatyti valdybai iki 2019 m. gegužės 5 d.  

6.2. Pavesti Strategijos įgyvendinimo darbuotojams sukurti Šilutės miesto VVG 

„Pamario kraštas“ Facebook‘ą. 

 

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš “ -  nėra, „nebalsavo“ -   nėra. 

 

 

 

Susirinkimo  pirmininkas       Algis Bekeris 

 

 

Susirinkimo sekretorius      Rimutė Pilipavičienė  


