
Asociacija Klaipėdos miesto integruotų 

investicijų teritorijos vietos veiklos grupė 

 

Valdybos posėdžio protokolas Nr. 1 

2021 m. gegužės 3 d. 

Klaipėda 

Posėdžio pradžia: 12.00 val. 

Posėdžio pabaiga: 12.30 val. 

 

Posėdžio vieta: Posėdis organizuotas per Microsoft Teams platformą nuotoliniu būdu 

 

Posėdžio pirmininkė – Indrė Butvilė, valdybos pirmininkė. 

Posėdžio sekretorė – Indrė Butenienė, projekto vyr. konsultantė. 

 

Dalyvauja 6 valdybos nariai iš 9 valdybos narių:  Indrė Butvilė,  Reda Rimšaitė-Kovalenko, Aistė 

Valadkienė, Reda Švelniūtė,  Andrejus Semionovas, Laurynas Gečius  

 

Darbotvarkė: 

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

sąrašo patvirtinimo (papildant projektais iš Rezervinio sąrašo, skirto Covid-19 pasekmėms 

sušvelninti). 

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

grupės  Projektų sąrašo patvirtinimo (papildant projektais iš Rezervinio sąrašo, skirto Covid-19 

pasekmėms sušvelninti). 

I. Butenienė informuoja, kad siūloma patvirtinti papildytą projektų sąrašą, kadangi 

Vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad sutinka su Klaipėdos m. IIT VVG visuotinio susirinkimo 

patvirtintais Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos pakeitimais. Todėl 

reikalinga papildyti naujais projektais perkeliant juos iš rezervinio sąrašo, skirto Covid-19 

pasekmėms sušvelninti. Informuoja, kad Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) priims paraiškas 

iki š. m. gegužės 31 d., dėl būtina patvirtinti papildytą sąrašą ir išsiųsti Vidaus reikalų ministerijai bei 

ESFA, kad galėtų vadovautis, vertinant paraiškas.  

I. Butenienė taip pat informuoja, kad projektų sąraše pagal pareiškėjo VšĮ „Apeirono 

teatras“ prašymą (pridedamas prie protokolo) yra pakoreguota tikslinė projekto grupė ją praplečiant 

(anksčiau buvo numatytas tik romų tautinei mažumai priklausančių jaunuolių dalyvavimas, dabar yra 

išplečiama iki socialinę atskirtį patiriančio delinkventinio elgesio jaunuolių). Tokiam pakeitimui turi 

pritarti VVG valdyba, tvirtindama sąrašą. 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės  

Projektų sąrašą. 

       (6 - „už“, „0“- „susilaikė“, „0“- „prieš“). 

 

Posėdžio pirmininkė      Indrė Butvilė 

 

 

Posėdžio sekretorė     Indrė Butenienė 
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