
 

 ASOCIACIJOS „PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS    

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. VS - 1 

Pagėgiai 

 

Visuotinis narių susirinkimas įvyko 2019 m. kovo 21 d.  

Susirinkimo pirmininkas – Vaidas Valauskas; 

Susirinkimo sekretorė – Stanislava Bružienė. 

 

Dalyvavo: 

Asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ deleguotų narių, viso: - 10; 

Dalyvauja – 6 nariai (sąrašas pridedamas). 

Kviestieji asmenys: koordinatorė Stanislava Bružienė, finansininkė Edita Šėperytė.  

 

Visuotinį narių susirinkimą pradeda asociacijos pirmininkas Vaidas Valauskas.  

Informuojama, kad Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ visų  

Asociacijos narių. Kvorumas yra, susirinkimo sprendimai yra teisėti.  

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ 

1. Dėl asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veiklos ataskaitos už 2018 metus 

tvirtinimo.   

Pranešėjas asociacijos VVG pirmininkas V. Valauskas.  

2. Dėl asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ finansinės ataskaitos už 2018 metus 

tvirtinimo.   

Pranešėjas asociacijos VVG pirmininkas V. Valauskas. 

3. Dėl asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ vietos plėtros „Pagėgių miesto vietos 

plėtros 2014–2020 m. strategija“ strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2018 m tvirtinimo.  

Pranešėjas. Koordinatorė Stanislava Bružienė. 

4. Dėl asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ naujos valdybos sudėties.  

Pranešėjas asociacijos VVG pirmininkas V. Valauskas. 

 

SVARSTYTA. Asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veiklos ataskaitos už 2018 

metus tvirtinimas. 

Pranešėjas asociacijos pirmininkas Vaidas Valauskas.  

Asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ pirmininko ataskaita už 2018 m. (Pridedama). 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ pirmininko metinės veiklos 

ataskaitą už 2018 metus. (Pridedama).  

Nutarimas priimtas vienbalsiai  

 

SVARSTYTA. Asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ finansinės ataskaitos už 2018 

metus tvirtinimas.   

Pranešėjas asociacijos VVG pirmininkas V. Valauskas 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ metinės finansinės atskaitomybės 

ataskaitą už 2018 m. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 



 

SVARSTYTA. Asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ vietos plėtros „Pagėgių miesto 

vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“ strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2018 m 

tvirtinimas.  

Pranešėjas. Koordinatorė Stanislava Bružienė informavo, kad vadovaujantis patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl vietos 

plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-984 redakcija) ir miesto VVG Strategija, 

vykdant VPS stebėseną, parengta metinė 2018 m. ataskaita apie vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimą per praėjusius kalendorinius metus. Supažindino su ataskaitoje pateikta informacija. 

Pasiūlė ataskaitą patvirtinti. 

Kalbėjo Vaidas Valauskas. Pasiūlė ataskaitą patvirtinti. 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ vietos plėtros „Pagėgių miesto 

vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“ strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2018 m. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. (Ataskaita pridedama).  

 

SVARSTYTA. Asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ naujos valdybos sudėties 

tvirtinimas.  

Pranešėjas asociacijos VVG pirmininkas V. Valauskas. Informavo, kad Pagėgių sav. Taryba 

Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu 2019 m. sausio 31d. Nr. T-6 delegavo Pagėgių 

savivaldybės tarybos narį Eugenijų Dargužą, Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos 

direktorę Jūratę Mažutienę ir Pagėgių pradinės mokyklos direktorę Loretą Chasijevą kandidatais į 

asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ valdybą atstovauti Pagėgių savivaldybės 

interesus. 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ naujos valdybos sudėtį. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. (Valdybos narių sąrašas pridedamas).  

 

 

Pirmininkas         Vaidas Valauskas 

 

 

Sekretorė         Stanislava Bružienė 


