
 

KLAIPĖDOS MIESTO BALTIJOS-MARIŲ SENIŪNAIČIŲ IŠPLĖSTINĖS SUEIGOS 

SPRENDIMO PRIĖMIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ,  

PROTOKOLAS 

 

2020 m. balandžio 16 d. Nr. 3 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  

rekomendacija, atsižvelgiant  į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. 

nutarimą Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, įgyvendinant 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 

1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ organizuoti išplėstinių 

seniūnaičių sueigų posėdžius alternatyviais būdais (video konferencijos, apklausos, 

elektroniniu ir kitais būdais) Baltijos-Marių seniūnaičių išplėstinės sueiga priėmė sprendimą 

organizuoti posėdį raštinės procedūros tvarka. 

 

Balsavimas paskelbtas – 2020 m. balandžio 10 d. 

Balsavimas baigtas – 2020 m. balandžio 15 d.  

Pirmininkas: Baltijos-Marių seniūnaičių išplėstinės sueigos pirmininkas Mindaugas 

Prialgauskas.  

Sekretorė: Brožynų seniūnaitijos seniūnaitė Irena Gailiūtė. 

 

Nuotoliniu būdu susirinkime dalyvavo: 9  ( devyni ) seniūnaičiai ( pridedamas sąrašas). 

 

Rašytinėje sprendimo priėmimo procedūroje dalyvavo Baltijos-Marių seniūnaičių 

išplėstinės sueigos seniūnaičiai: pirmininkas Mindaugas Prialgauskas, Jonas Bartkevičius, 

Viktorija Beriozkinienė, Irena Gailiūtė, Vilija Malakauskienė; Rasa Paukšto, Egidijus 

Vaitkevičius, Virginija Vitkauskienė, Audronė Zalumskienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl  aprašo “Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 

2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje” priemonių įgyvendinimo  

prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų (Aprašo 11 punktas); 

2. Dėl didžiausios ir mažiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų 

sumos nustatymo. 

 

1. Svarstyta:  

Pagal aprašo “Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų 

veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 

įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje”, priemonių įgyvendinti prioritetinių vykdytinas 

ir finansuotinų veiklas (Aprašo 11 punktas). 

 

Klaipėdos vandens seniūnaitijos seniūnaitė pasiūlė išbraukti iš priotetinių veiklų ( aprašo punkta 

Nr.12.2 ) dėl veiklos, skirtos atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimo į bendruomeninę 

veiklą ( pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems, jų artimiesiems teikimas, jų integrecija į 

bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas. 

 

Susirinkimo dalyviai nuotoliniu būdu prabalsavo dėl priemonių įgyvendinti prioritetinių 

vykdytinų ir finansuotinų veiklų (Aprašo 11 punktas): 



 

1.1. Patvirtintinti visas  priemones įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų 

( Aprašo 11 punktas ) – “Už” 8 nuotolinio susirinkimo dalyviai. 

 

1.2. Patvirtintinti  priemones įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų ( 

Aprašo 11 punktas ), išskyrus priemonę pagal aprašą Nr. 12.2 – “Už” 1 nuotolinio 

susirinkimo dalyvis. 

 

 

Nutarta: Patvirtintinti visas  priemones įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų 

veiklų ( Aprašo 11 punktas ). 

 

 

2. Nustatyti didžiausios ir mažiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų 

sumos. 

 

 

2.2. Dėl didžiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos 

nuotoliniu būdu susirinkimo dalyviai balsavo: 

 

 2.2.1. Už vienam projektui galimos valstybės biudžeto lėšų galimos didžiausios sumos 

skirimo, kuri lygi – 3500,00 Eurų, balsavo – 3 sueigos dalyviai. 

 

 2.2.2. Už vienam projektui galimos valstybės biudžeto lėšų galimos didžiausios sumos 

skirimo, kuri lygi – 5000,00 Eurų, balsavo – 5 sueigos dalyviai. 

 

 2.2.3. Už vienam projektui galimos valstybės biudžeto lėšų galimos didžiausios sumos 

skirimo, kuri lygi – 6000,00 Eurų, balsavo – 1 sueigos dalyvis. 

 

Nutarta. Remiantis balsavimu, daugiausia balsų surinkimo – siūlymas 5000,00 Eurų sumai, 

todėl nutarta – patvirtinti didžiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų 

sumą – 5000,00  eurų. 

 

 

2.3. Dėl mažiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos 

nuotoliniu būdu susirinkimo dalyviai balsavo: 

 

 2.3.1. Už vienam projektui galimos valstybės biudžeto lėšų galimos mažiausios sumos 

skirimo, kuri lygi – 1000,00 Eurų, balsavo – 8 sueigos dalyviai. 

 

  

Nutarta. Remiantis balsavimu, daugiausia balsų surinkimo – siūlymas 1000,00 Eurų sumai, 

todėl nutarta – patvirtinti mažiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų 

sumą – 1000,00  eurų. 

 

 

 

Pirmininkas: Mindaugas Prialgauskas 

 

Sekretorius/ė: Irena Gailiutė 

 

 



 

KLAIPĖDOS MIESTO  MARIŲ – BALTIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ 

SUEIGOS  

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pastabos 

1. 

 

Mindaugas Prialgauskas Švyturio seniūnaitijos 

seniūnaitis 

Dalyvavimas, 

balsavimas 

nuotoliniu būdu 

2. Vilija Malakauskienė Klaipėdos vandens 

seniūnaitijos seniūnaitė 

Dalyvavimas, 

balsavimas 

nuotoliniu būdu 

3. Audronė Zalumskienė Berželio seniūnaitijos 

seniūnaitė 

Dalyvavimas, 

balsavimas 

nuotoliniu būdu 

4. Irena Gailiūtė Brožynų seniūnaitijos 

seniūnaitė 

Dalyvavimas, 

balsavimas 

nuotoliniu būdu 

5. Rasa Paukšto Volungėlės seniūnaitijos 

seniūnaitė 

Dalyvavimas, 

balsavimas 

nuotoliniu būdu 

6. Viktorija Beriozkinienė Vaidilos seniūnaitijos 

seniūnaitė 

Dalyvavimas, 

balsavimas 

nuotoliniu būdu 

7. Egidijus Vaitkevičius Olimpijos seniūnaitijos 

seniūnaitis 

Dalyvavimas, 

balsavimas 

nuotoliniu būdu 

8. Jonas Bartkevičius Budelkiemio 

seniūnaitijos seniūnaitis 

Dalyvavimas, 

balsavimas 

nuotoliniu būdu 

9. Virginija Vitkauskienė Menų mokyklos 

seniūnaitijos seniūnaitė  

Dalyvavimas, 

balsavimas 

nuotoliniu būdu 

 

 

 

 
 


