KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2020-01-13 Nr. 13
Kėdainiai
Susirinkimas įvyko 2020-01-13 d., 15 val. adresu: Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai. Susirinkime iš 9 valdybos
narių, dalyvavo 8 nariai ir du svečiai be balsavimo teisės: Kėdainių miesto VVG pirmininkas Dainius
Cibulskis ir projektų vadovė Kristina Vainauskienė.
Susirinkimas sušauktas valdybos darbo reglamente 38 p. numatyta tvarka ir terminais (Valdybos nariai
apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkės projektą turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas
elektroniniu paštu).
Pateikta informacija, jog el. paštu gautas 1 juridinio asmens prašymas balsuoti darbotvarkėje svarstomais
klausimais iš anksto įtraukiant juos į dalyvių kvorumo rezultatus. Prašymą atsiuntė: UAB ,,Jurasta“.
Dėl negalėjimo dalyvauti posėdyje nurodytos svarbios priežastys. Vadovaujantis Kėdainių miesto VVG
įstatų 46 punkto nuostata (valdybos nariai gali dalyvauti posėdyje iš anksto balsuojant el. paštu), visi
trys nariai pareiškė savo valią ,,už" darbotvarkės klausimu Nr. 1 Dėl Kvietimo Nr. 2 dokumentų
komplekto patvirtinimo.
Dalyvių sąrašas pridedamas.
Kvorumas yra.
Susirinkimo pirmininkas – Audrius Stašaitis
Susirinkimo sekretorė – Kristina Vainauskienė
SVARSTYTA. Darbotvarkės tvirtinimas. Kristina Vainauskienė perskaitė darbotvarkės svarstytinus
klausimus ir pakvietė teikti pasiūlymus. Kitų pasiūlymų nebuvo. Pakviesta balsuoti.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl projektinių pasiūlymų sąrašų patvirtinimo.
2. Kiti klausimai.
2.1. Dėl vietos plėtros strategijos neesminio keitimo iniciavimo.
2.2. Dėl privačių interesų deklaravimo.
1. SVARSTYTA. Dėl projektinių pasiūlymų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo.
K. Vainauskienė informavo, jog Kvietimo Nr.1 metu pagal 4 veiksmus gauta 10 projektinių pasiūlymų.
Visi konkursui pateikti projektiniai pasiūlymai buvo vertinami 2 etapais, vadovaujantis kvietime
nurodytais bendraisiais ir prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, bei Aprašo nuostatomis. Užbaigus
visų projektinių pasiūlymų vertinimo procedūrą yra sudaryti du: siūlomas finansuoti ir rezervinis
projektinių pasiūlymų sąrašas. Pateikta informacija kaip buvo sudarytas siūlomas finansuoti projektų
sąrašas. Vadovaujantis Aprašo 37p.: Jeigu visiems projektiniams pasiūlymams, kurie remiantis vertinimo
ataskaita ir Aprašo nuostatomis gali būti atrenkami finansavimui, nepakanka pagal paskelbtą kvietimą
numatytų paskirstyti paramos lėšų, į vietos plėtros projektų sąrašą įtraukiami didesnę balų sumą surinkę
projektiniai pasiūlymai, kuriems pagal prioritetinę eilę paramos lėšų pakanka.

Visiems valdybos nariams iš anksto (vieną dieną prieš posėdį) buvo pateiktos visų projektinių pasiūlymų
vertinimo ataskaitos, kurių vertinimo išvados ir kita informacija buvo aptariamos posėdžio metu ir
siūlomas finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašas bei rezervinis projektinių pasiūlymų sąrašas.
VVG pirmininkas D. Cibulskis pasiūlė aptarti atskirai kiekvienam veiksmui pateiktas visas projektinių
pasiūlymų ataskaitas, ir jeigu nebus motyvuotų nepritariančių argumentų dėl vertinimo rezultatų kaip
numatyta Aprašo 32 p. nuostatuose patvirtinti kartu su siūlomais vietos plėtros projektiniais sąrašais.
Valdybos pirmininkas informavo, jog tie nariai, kurie yra susiję su Kvietimo Nr. 2 pareiškėjais ar
projektų veiklomis turi dabar pasisakyti ir nusišalinti nuo projektų svarstymo ir balsavimo. Rita
Stakniūnienė pareiškė, kad nusišalina nuo projekto ,,G.A.L.I.M: Nauji įgūdžiai – naujos galimybės“, kurį
pateikė Kėdainių profesinio rengimo centras, svarstymo ir sąrašų tvirtinimo. Dainius Cibulskis pareiškė,
kad nusišalina nuo projekto „Jauno verslo subjektų stiprinimas Kėdainių mieste“, kurį pateikė pareiškėjas
- Kėdainių verslininkų asociacija, svarstymo.
Kristina Vainauskienė informavo, jog paskelbus kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal Veiksmą
2.1.1 ,,Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai neaktyviems asmenims“ buvo
gauti 3 projektiniai pasiūlymai. Veiksmui Nr. 2.1.1. planuojama vietos plėtros projektams skirti –
234 717,00 Eur. (Europos Sąjungos struktūrinių fondų suma ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšų, o maksimali vieno projekto paramos lėšų suma sudaro 117 358,50 Eur.
1. Pareiškėjas - VšĮ „Koučingo klubas“, pateikė pasiūlymą ,,Neformalaus profesinio mokymo
paslaugų teikimas ekonomiškai neaktyviems Kėdainių miesto gyventojams“ kuris surinko 100 balų
ir pripažintas tinkamu finansuoti. Nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 103 778,08 Eur.
Paramos lėšos – 93 000,00 Eur. Kiti projekto finansavimo šaltiniai – 10 778,08 Eur. Pareiškėjas privalo
pareiškėjo lėšomis ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc.
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pristačius projekto veiklas kilo diskusija dėl projekto idėjos, kurios metu N. Naujokienė išsakė abejonę
dėl projekte nurodyto poreikio Kėdainiams parengti 62 grožio specialistų. Audrius Stašaitis pastebėjo,
jog palyginus vieno dalyvio mokymų kainą - šiam projektui galimai prašomos per didelės lėšos. Kristina
Vainauskienė informavo jog paraiškoje yra pateiktas detalizuotas šių paslaugų kainos apskaičiavimas.
2. Pareiškėjas - Kėdainių profesinio rengimo centras, pateikė pasiūlymą ,,G.A.L.I.M: Nauji įgūdžiai
– naujos galimybės“, kuris surinko 85 balus ir pripažintas tinkamu finansuoti. Nustatyta projekto
tinkamų finansuoti išlaidų suma 76 847,83Eur. Paramos lėšos – 70 700,00 Eur. Kiti projekto finansavimo
šaltiniai – 6147,83 Eur. Pareiškėjas privalo pareiškėjo lėšomis ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie
projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
3. Pareiškėjas – Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, pateikė pasiūlymą ,,Praktinis
profesinių įgūdžių gidas – galimybė TAU“. Projektinis pasiūlymas surinko 60 prioritetinių atrankos
kriterijų balų. Nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 77 065,00 Eur. Paramos lėšos – 70
899,8 Eur. Kiti projekto finansavimo šaltiniai – 6 165,2 Eur. Pareiškėjas privalo pareiškėjo lėšomis ir
(arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų. Valdybos nariams buvo pateiktos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo
ataskaitos ir siūlomas finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašas bei rezervinis projektinių pasiūlymų
sąrašas.
Įvertinus visus kvietimo Nr. 2 veiksmo Nr. 2.1.1. kriterijus, nustatyta, jog visi projektiniai pasiūlymai
atitinka nurodytus reikalavimus bei surinko daugiau nei minimalų balų skaičių ir vertintojų yra
rekomenduojama įtraukti į finansuojamų projektinių pasiūlymų sąrašą.
Kvietimo metu pagal veiksmą 2.1.2. „Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai
neaktyvius asmenis“ buvo gauti 2 projektiniai pasiūlymai. Veiksmui Nr. 2.1.2. planuojama vietos plėtros
projektams skirti – 28 055 Eur. (Europos Sąjungos struktūrinių fondų suma ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų, o maksimali vieno projekto paramos lėšų suma sudaro 28 055 Eur.

1. Pareiškėjas – VšĮ „Koučingo klubas“, pateikė projektinį pasiūlymą „Kėdainių miesto bedarbių ir
ekonomiškai neaktyvių gyventojų konsultavimas bei naujų įgūdžių suteikimas, siekiant pagerinti
jų padėtį darbo rinkoje“, kuris surinko 100 balų ir pripažintas tinkamu finansuoti. Nustatyta projekto
tinkamų finansuoti išlaidų suma 30 750,0 Eur. Paramos lėšos – 27 500,00 Eur. Kiti projekto finansavimo
šaltiniai – 3 250,00 Eur. Pareiškėjas privalo pareiškėjo lėšomis ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie
projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pristačius informaciją kilo diskusija, R. Dubosas pastebėjo, jog vienas pareiškėjas pateikė net 4
projektinius pasiūlymus ir išreiškė abejonę dėl galimybės įgyvendinti vienu metu tokį skaičių projektų ir
ar jis yra tinkamas pareiškėjas. K. Vainauskienė patikslino, jog pareiškėjas yra įsteigęs atstovybę
Kėdainių mieste, todėl vadovaujantis Taisyklėmis jis yra tinkamas pareiškėjas. N. Naujokienė pasiteiravo
ar negalima pakeisti taisyklių taip, jog nebūtų galima pareiškėjams iš kitų miestų, arba bent jau vienam
pareiškėjui teikti ir įgyvendinti tuo pačiu metu daugiau kaip 1 paraiškos. K. Vainauskienė patikslino, jog
šis pakeitimas kvietimo dokumentuose galės būti inicijuojamas sekančio kvietimo dokumentų rengimo
metu ir, esant ministerijos pritarimui ši nuostata bus įtraukta į Vidaus tvarkos aprašą ir kitus dokumentus.
2. Pareiškėjas - UAB „Radovės projektai“, pateikė projektinį pasiūlymą ,,Tikslingos konsultacijos
ir mokymai – sėkmingo įsidarbinimo link“, kuris surinko 50 balų ir pripažintas tinkamu finansuoti.
Nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 30 495 Eur. Paramos lėšos – 28 055 Eur. Kiti
projekto finansavimo šaltiniai – 2440,0 Eur. Pareiškėjas privalo pareiškėjo lėšomis ir (arba) nepiniginiu
įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Įvertinus visus veiksmo Nr. 2.1.2. kriterijus, nustatyta, jog visi projektiniai pasiūlymai atitinka nurodytus
reikalavimus bei surinko daugiau nei minimalų balų skaičių ir vertintojų yra rekomenduojama įtraukti į
finansuojamų projektinių pasiūlymų sąrašą. Kadangi 2 projektams pateiktiems pagal 2.1.2. veiksmą.
finansavimo lėšų nepakanka, tai mažiausiai balų (50 balų) surinkusį pareiškėjo - UAB „Radovės
projektai" projektinį pasiūlymą ,,Tikslingos konsultacijos ir mokymai – sėkmingo įsidarbinimo link“,
vadovaujantis VTA 38p. pasiūlyta įtraukti į rezervo sąrašą.
Kvietimo metu pagal veiksmą Nr. 2.2.1. ,,Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas
jauno verslo subjektams") buvo gauti 3 projektiniai pasiūlymai. Veiksmui Nr. 2.2.1. planuojama vietos
plėtros projektams skirti – 138 000,00 Eur. (Europos Sąjungos struktūrinių fondų suma ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų, o maksimali vieno projekto paramos lėšų suma sudaro 46 000,0
Eur.
1. Pareiškėjas - VšĮ „Koučingo klubas“, pateikė projektinį pasiūlymą „Kėdainių miesto jauno verslo
subjektų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant jiems verslumo kompetencijas bei darbo
priemones“, kuris surinko 100 balų ir pripažintas tinkamu finansuoti. Nustatyta projekto tinkamų
finansuoti išlaidų suma 50 549,08 Eur. Paramos lėšos – 45 349,08 Eur. Kiti projekto finansavimo šaltiniai
– 5 200,00 Eur. Pareiškėjas privalo pareiškėjo lėšomis ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto
finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
2. Pareiškėjas - Kėdainių verslininkų asociacija, pateikė projektinį pasiūlymą „Jauno verslo subjektų
stiprinimas Kėdainių mieste“, kuris surinko 60 balų ir pripažintas tinkamu finansuoti. Nustatyta
projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 50 000,0 Eur. Paramos lėšos – 46 000,0 Eur. Kiti projekto
finansavimo šaltiniai – 4 000,0 Eur. Pareiškėjas privalo pareiškėjo lėšomis ir (arba) nepiniginiu įnašu
prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
3. Pareiškėjas – UAB „Radovės projektai“, pateikė projektinį pasiūlymą ,,Stiprinkime jauną verslą
Kėdainių mieste“, kuris surinko 55 balus ir pripažintas tinkamu finansuoti. Nustatyta projekto tinkamų
finansuoti išlaidų suma 50 196,57 Eur. Paramos lėšos – 46 000,00 Eur. Kiti projekto finansavimo šaltiniai
– 4 196,57 Eur. Pareiškėjas privalo pareiškėjo lėšomis ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto
finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Įvertinus veiksmo Nr. 2.2.1. kriterijus, nustatyta, jog visi 3 projektiniai pasiūlymai atitinka nurodytus
reikalavimus bei surinko daugiau nei minimalų balų skaičių ir vertintojų yra rekomenduojama įtraukti į
projektinių pasiūlymų sąrašą.
Kvietimo metu pagal veiksmą Nr. 2.2.2 „Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir
kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams“ buvo gauti 2 projektiniai
pasiūlymai. Veiksmui Nr. 2.2.2. planuojama vietos plėtros projektams skirti – 49 615 Eur. (Europos
Sąjungos struktūrinių fondų suma ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, o maksimali vieno
projekto paramos lėšų suma sudaro 49 615 Eur.
1. Pareiškėjas – Kėdainių moterų klubas, pateikė projektinį pasiūlymą „Jauno verslo konsultavimas
ir informavimas Kėdainių mieste“, kuris surinko 100 balų ir pripažintas tinkamu finansuoti. Nustatyta
projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 53 930,43 Eur. Paramos lėšos – 48 478,06 Eur. Kiti projekto
finansavimo šaltiniai – 5 452,37 Eur. Pareiškėjas privalo pareiškėjo lėšomis ir (arba) nepiniginiu įnašu
prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
2. Pareiškėjas – VšĮ „Koučingo klubas“, pateikė projektinį pasiūlymą „Kėdainių miesto jauno verslo
atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didinti jų užimtumą bei gerinti
padėtį darbo rinkoje“, kuris surinko taip pat 100 balų ir pripažintas tinkamu finansuoti. Nustatyta
projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 55 221,1 Eur. Paramos lėšos – 49 200 Eur. Kiti projekto
finansavimo šaltiniai – 6 021,1 Eur. Pareiškėjas privalo pareiškėjo lėšomis ir (arba) nepiniginiu įnašu
prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Įvertinus visus kvietime nurodytus kriterijus.
Įvertinus visus veiksmo Nr. 2.2.2. kriterijus, nustatyta, jog abu projektiniai pasiūlymai atitinka nurodytus
reikalavimus bei surinko vienodą maksimalią 100 balų sumą, vertintojų yra rekomenduojama įtraukti į
projektinių pasiūlymų sąrašą. Kadangi abiem projektams pateiktiems pagal 2.2.2. veiksmą finansavimo
lėšų nepakanka, tai vadovaujantis Vidaus tvarkos aprašo 36 p. nuostata (Vietos plėtros projektinius
pasiūlymus įvertinus vienodu balų skaičiumi aukštesnė pozicija sąraše suteikiama tam vietos plėtros
projektiniam pasiūlymui, kurio pateikimo data ir laikas yra pirmesnis), projektinį pasiūlymą ,,Kėdainių
miesto jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didinti jų
užimtumą bei gerinti padėtį darbo rinkoje“, kurį pateikė pareiškėjas VšĮ „Koučingo klubas“, pasiūlyta
įtraukti į rezervo sąrašą.
Pristačius informaciją valdybos nariams ir atsakius į kilusius klausimus, nesant prieštaravimų dėl
vertinimo ataskaitų, VVG pirmininkas Dainius Cibuskis pasiūlė balsuoti ir patvirtinti aštuonių
projektinių pasiūlymų, kurie bus įtraukti į Vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 02.
BALSUOTA: ,,už“ – 5, ,,prieš“ – 2, Nijolė Naujokienė ir Audrius Stašaitis, 1- Rita Stakniūnienė nusišalino nuo balsavimo.
NUTARTA: patvirtinti Vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 02
SVARSTYTA. Dėl Rezervinio projektų sąrašo patvirtinimo.
Pateikta informacija dėl rezervinio projektų sąrašo sudarymo. Vadovaujantis Aprašo 38 p. rezervinis
projektų sąrašo projektas parengtas, kadangi visiems projektiniams pasiūlymams, pateiktiems pagal
2.1.2. ir 2.2.2 veiksmų prioritetinę eilę numatytų paskirstyti paramos lėšų - nepakanka.
Į rezervinį projektų sąrašą siūloma įtraukti pareiškėjo UAB „Radovės projektai“ projektinį pasiūlymą,
„Tikslingos konsultacijos ir mokymai – sėkmingo įsidarbinimo link“, pateiktą pagal veiksmą 2.1.2, kuris
vertinimo metu surinko mažiau (50 balų) bei kurio finansavimui lėšų nepakanka.
O taip pat į rezervinį projektų sąrašą siūloma įtraukti pareiškėjo VšĮ „Koučingo klubas“ projektinį
pasiūlymą ,,Kėdainių miesto jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas,
siekiant didinti jų užimtumą bei gerinti padėtį darbo rinkoje“ pateiktą pagal veiksmą 2.2.2, kuris
vertinimo metu surinko 100 balų, tačiau kurio finansavimui lėšų nepakanka. Įtraukimui į rezervo sąrašą
siūloma vadovaujantis Vidaus tvarkos aprašo 36 p. nuostata: Vietos plėtros projektinius pasiūlymus

įvertinus vienodu balų skaičiumi aukštesnė pozicija sąraše suteikiama tam vietos plėtros projektiniam
pasiūlymui, kurio pateikimo data ir laikas yra pirmesnis.
Pristačius informaciją valdybos nariams ir atsakius į kilusius klausimus, nesant prieštaravimų dėl
vertinimo argumentų, valdybos pirmininkas Audrius Stašaitis pasiūlė balsuoti ir patvirtinti rezervinį
projektų sąrašą Nr. 02/1.
BALSUOTA: ,,už“ – 8, ,,prieš“ - 0
NUTARTA: patvirtinti rezervinį projektų sąrašą Nr. 02/1.
2. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
2.1. Dėl neesminio vietos plėtros strategijos pakeitimo iniciavimo.
Klausimas dėl neesminio VPS keitimo kilo dėl VPS produkto rodiklių ir jų kiekybinio pokyčio
pasikeitimo ir likusių nepanaudotų lėšų likučio nuo pirmo ir antro kvietimų, viso: 3 683,81Eur., kuriuos
galima būtų perkelti į paskutinio Kvietimo Nr.3 lėšas.
Rengiant VPS 2015 m. taisyklėse jauno verslo subjektams buvo leidžiama pradėti/plėsti verslą iki 10 000
Eur vienam dalyviui be jokių papildomų sąlygų. Planuodami 150 000 Eur sumą, turėjome omenyje, jog
bus įgyvendinta minimum 15 projektų, kurių vieno vertė iki 10 000 Eur. Tačiau pasikeitus Taisyklėms
ir kitoms sąlygoms, planuojama įgyvendinti tik 3 projektus iki 50 000 Eur, kurių kiekvienas sukurs
minimum po 1 SVV. Todėl reikalingas neesminis VPS keitimas dėl esamų VPS Rodiklių pakeitimo.
Pranešėja informavo, jog kovo mėn. planuojama organizuoti kvietimą Nr.3, ir galėtume perkelti
nepanaudotą lėšų likutį Kvietimo Nr.1, -1 223,75Eur. ir Kvietimo Nr.2 - 2 460,06 Eur., viso: 3 683,81Eur.
Šias nepanaudotas lėšas planuojama perkelti į paskutinį kvietimą, taigi viso Kvietimui Nr.3 paramos lėšų
būtų 15 173,81Eur., tam reikalingas valdybos narių pritarimas ir Vietos plėtros strategijų atrankos ir
įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka nurodytas vietos plėtros strategijos neesminių sąlygų
pakeitimas. Pakviesta balsuoti.
BALSUOTA: ,,už“ -7 (vienbalsiai); ,,prieš“ – 0.
NUTARTA: Inicijuoti vietos plėtros strategijos (neesminių sąlygų) pakeitimą.
2.2. SVARSTYTA. Dėl privačių interesų deklaravimo.
Informuota, jog Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pranešė, kad nuo 2020 m. sausio 1 d.
įsigalioja nauji reikalavimai privačius interesus deklaruojantiems asmenims pagal Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymą. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių
44.2.1. papunkčiu, deklaruoti savo privačius interesus, kaip nustatyta Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, turi asmenys, dalyvaujantys rengiant ir priimant miesto VVG
sprendimus dėl kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų tvirtinimo, vietos plėtros projektų sąrašų, rezervinių
vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo ir (ar) vietos plėtros strategijos keitimo, (t. y.
miesto VVG administracijos darbuotojai ir šiame papunktyje nurodytus sprendimus priimančių miesto
VVG organų nariai).
Pateikus informaciją paraginta kuo skubiau visiems valdybos nariams atnešti/atsiųsti deklaracijų kopiją
į VVG.
Šiuo klausimu balsuota nebuvo.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorė

____________________

_____________________

Audrius Stašaitis

Kristina Vainauskienė

