
 

Valdybos posėdžio protokolas                                                                                     

(taikant rašytinę procedūrą) 

2020 m. rugpjūčio 20  d. Nr. 3 

Klaipėda 

 

Posėdžio pradžia: 2020 m. rugpjūčio 18 d. 16:00 (išsiųstas el. laiškas, kuriame 

informuojama, kad bus taikoma rašytinė procedūra ir balsavimas vyks užpildant balsavimo 

biuletenį ir atsiunčiant el. paštu) 

Posėdžio pabaiga: 2020 m. rugpjūčio 20 d. 12.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – Indrė Butvilė, Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų 

investicijų teritorijos vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė, 

Posėdžio sekretorė -  Indrė Butenienė, Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų 

investicijų teritorijos vietos veiklos grupės (toliau – Asociacija) projekto vyr. konsultantė. 

 

Taikant rašytinę procedūra balsavo 8 valdybos nariai, vienas narys nusišalino (Indrė Butvilė, 

atstovaujanti  asociaciją  “Mano miestas Klaipėda” nusišalino dėl galimo interesų konflikto) 

(asociacijos valdybą sudaro 9 nariai, visiems išsiųsti kvietimai dalyvauti posėdyje):  

Andrejus Semionovas, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos 

šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas, Vladas Alsys, Klaipėdos neįgaliųjų draugija, , Tomas 

Kasperavičius, asociacija „Mano miestas Klaipėda“,  Laurynas Gečius, Klaipėdos jaunimo 

organizacijų asociacija „Apskritas stalas“,  Klaipėdos Reda Rimšaitė-Kovalenko, Klaipėdos 

verslininkų senamiesčio sąjunga, Aistė Valadkienė, Klaipėdos miesto savivaldybė, Audronė Liesytė, 

Klaipėdos miesto savivaldybė, Ričardas Zulcas, Klaipėdos miesto savivaldybė (prie protokolo 

pridedamos valdybos narių balsavimo el. paštu dokumentų kopijos). 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės vietos plėtros 

projektų sąrašo patikslinimo. 

 

1. SVARSTYTA:  Dėl Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos 

grupės vietos plėtros projektų sąrašo patikslinimo. 

          Siūloma patikslinti suvestinį vietos plėtros projektų sąrašą, nes gauti pareiškėjų – VšĮ „Bonum 

Solutio“ ir Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“  prašymai (pridedami prie protokolo) patikslinti 

projektų uždavinių ir fizinių rodiklių formuluotes, poreikis pokyčiams atsirado derinant projektų 

paraiškas su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto vykdytojas VšĮ „Asmenybės kultūros 

ugdymo centras“ paprašė (prašymas pridedamas prie protokolo) detalizuoti vieną iš projekto fizinių 

kriterijų. Esminiai visų projektų dalykai – tikslai ir stebėsenos rodikliai bei jų reikšmės nesikeičia. 

NUTARTA: Patvirtinti patikslintą Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos 

veiklos grupės vietos plėtros projektų sąrašą  (pridedama) 

(8 – „už“, 0 – „susilaikė“, 0 – „prieš“). 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                     Indrė Butvilė 

 

 

Posėdžio sekretorė                Indrė Butenienė 
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