
ASOCIACIJOS „VIDMARĖS"
VALDYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2022-01-07 Nr. l
Neringa

Posėdis vyko - 2022 m. sausio 7 d. l 0.00 val. nuotoliniu būdu per zoom platformą.

Posėdžio pirmininkas - Vaidas Venckus, asociacijos „Vidmarės" valdybos pirmininkas.

Posėdžio sekretorius - Rasa Baltrušaitienė, asociacijos „Vidmarės" pezidentė.
Dalyvavo: Gabrielė Baltrušaitytė, Viktoras Valceris, Sigitas Šveikauskas,
Ernestas Pocius, Ingrida Kazokevičiūtė. Iš viso dalyvavo 6 nariai.

Svečio teisėmis posėdyje dalyvavo Rasa Stankutė, asociacijos „Vidmarės" projektų
vadovė.

DARBOTVARKĖ:

1.1. Dėl VPS įgyvendinimo eigos pristatymo;
1.2. Dėl VPS darbuotojų pareiginės algos koeficientų patvirtinimo.
1.3. Dėl asociacijos „Vidmarės" dalyvavimo ŽRVVG tinklo veikloje.
1.4. Dėl papildomų kvietimų datų patvirtinimo.

SVARSTYTA.

1.1. Dėl VPS įgyvendinimo eigos pristatymo.
Vaidas Venckus paprašė asociacijos projektų vadovę Rasą Stankutę pristatyti asociacijos
vietos plėtros strategijos eigą per 2021 metus. Rasa Stankutė sakė, kad 2021 m. asociacija
,,Vidmarės" turėjo galimybę gauti papildomas pinigines lėšas projektų įgyvendinimui.
Todėl didžiausias dėmesys buvo skirtas Neringos savivaldybės verslo subjektų poreikio
nustatymui. Buvo kalbėta su daugeliu potencialių pareiškėjų Juodkrantėje, Preiloje,
Pervalkoje, Nidoje bei nustatytas lėšų poreikis.
Asociacija „Vidmarės" gavo papildomų pinigų projektų įgyvendinimui, iš kurių darbo
vietoms skirti pinigai yra priskirti VPS priemonei „Tvarus ekonominis vystymasis ir
konkurencingumo didinimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4. Tuo tikslu buvo sudarytas
paraiškų planas, pagal kurį ir yra gaunamos paraiškos. Ji informavo, kad iki 2021-12-31
buvo gauta viena paraiška 122165 Eur sumai. Taip pat yra susidomėjimas ir potencialūs
pareiškėjai ir likusiai pinigų sumai 157 872 Eur.

Šiuo metu yra likęs pinigų likutis pagal dvi priemones:
,,Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas" kodas BIVP-AKVA
SAVA-4 - 355000,00 - 74963 Eur - 122165 = 157 872 Eur
,,Žvejybos sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas" (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) -
170165,80 Eur

Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.



SVARSTYTA.

1.2. Dėl VPS darbuotojų pareiginės algos koeficientų patvirtinimo.

Vaidas Venckus paklausė asociacijos projektų vadovės Rasos Stankutės apie VPS
darbuotojų atlyginimus. Rasa Stankutė sakė, kad atsižvelgiant į gautas paraiškas,
yra skirti papildomi pinigai ir VPS administravimui. Toliau įgyvendinant Vietos
plėtros strategiją, administracijai teks atlikti kitus darbus: projektų viešinimą,
pateiktų projektų administravimą VPS lygmeniu ir kt., todėl atsižvelgiant į gautas
pinigines lėšas ir su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM sudarytą sutartį,
turime patvirtinti VPS darbuotojų pareiginės algos bazinių dydžių koeficientus:

l. VPS projektų vadovui - pareiginės algos bazinio dydžio koeficientas 14;
2. VPS administratoriui, viešųjų ryšių specialistui - pareiginės algos bazinio

dydžio koeficientas 12.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, darbo užmokestis išmokamas pagal VPS
numatytas ŽRVVG veiklos išlaidas ir ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimui
skirtas išlaidas.

NUTARTA:

1.2.1. Pritarti VPS darbuotojų pareiginės algos bazinių dydžių koeficientams:
VPS projekto vadovo - 14; VPS administratoriaus, viešųjų ryšių
specialistui - 12.

BALSUOTA: ,,Už" 6; ,,Prieš" - O; ,,Susilaikė" - O.

SVARSTYTA.

1.3. Dėl asociacijos „Vidmarės" dalyvavimo ŽRVVG tinklo veikloje.

VPS projektų vadovė R. Stankutė pristatė ŽRVVG tinklo veiklą, paaiškino, kad
ŽRVVG tinklas rašo raštus, išsako nuomones, kurie nebūna suderinti su ŽRVVG
tinklo nariais. ŽRVVG administracija tinklo narių neinformuoja apie savo išsiųstus
raštus. Dažnai ŽRVVG tinklo pirmininko išsakoma nuomonė neatitinka
asociacijos „Vidmarės" pozicijos ir interesų. R. Stankutė teigė, kad ŽRVVG tinklas
nevykdo savo įstatuose numatytų tikslų. ŽRVVG tinklas pašalino iš savo narių
Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę. Jos žiniomis,
atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes Zarasų-Visagino regiono vietos
veiklos grupė 2021-10-26 priėmė sprendimą išstoti iš ŽRVVG tinklci, Šventosios
ŽRVVG 2021-12-22 priėmė sprendimą išstoti iš ŽRVVG tinklo. Valdybos
pirmininkas V. Venckus pasiūlė susirinkimo dalyviams balsuoti už asociacijos
,,Vidmarės" išstojimą iš ŽRVVG tinklo.

NUTARTA:

1.3. l. Nutraukti narystę Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių
tinkle nuo šio valdybos posėdžio dienos.

1.3.2. Įpareigoti prezidentę Rasą Baltrušaitienę parengti ir išsiųsti pranešimą
ŽRVVG tinklui dėl asociacijos „Vidmarės" išstojimo iš tinklo veiklos.

BALSUOTA: ,,Už" 6; ,,Prieš" - O; ,,Susilaikė" - O.



SVARSTYTA.

1.4. Dėl papildomų kvietimų datų patvirtinimo.

Projektų vadovė R. Stankutė informavo susirinkimo dalyvius, kad būtų tikslinga
skelbti papildomus kvietimus pagal dvi VPS priemones, nes jos žiniomis yra
norinčių teikti paraiškas finansavimui gauti. Valdybos pirmininkas pasiūlė balsuoti.

NUTARTA:

1.4.1. Skelbti Kvietimą Nr. 21 pagal priemonę „Tvarus ekonominis vystymasis
ir konkurencingumo didinimas" kodas BIVP-AKVA-SAVA-4 (suma-157 872,00
Eur ), nustatant kvietimo datą nuo 2022-01-13 iki 2022-02-28.
1.4.2. Skelbti Kvietimą Nr. 22 pagal priemonę „Žvejybos sektoriaus dalyvių
bendradarbiavimas" kodas BIVP-AKVA-SAVA-2 (suma-170165,80 Eur),
nustatant kvietimo datą nuo 2022-02-15 iki 2022-03-28.

BALSUOTA: ,,Už" 6; ,,Prieš" - O; ,,Susilaikė" - O.
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