
 

 

 

 

SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO  NARIŲ SUSIRINKIMO  

                                                PROTOKOLAS Nr. VS-1 

                                               2021 m. balandţio 28 d. 

                                                               

Mokyklos g.6, D. Rūšupių k., Skuodo r. savivaldybė 

 

Susirinkimas  vyko – 2021 m. balandţio   28 d., 16  val. 

Dalyvavo  15 vietos veiklos grupės narių iš 29.  

Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu (zoom meeting) 

Posėdţio pirmininkė  - V. Vaškienė 

Posėdţio sekretorė – I. Jablonskė 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo; 

2. Dėl  2020 m. revizijos komisijos ataskaitos  tvirtinimo; 

3. Dėl  2020 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo; 

4. Dėl Skuodo vietos veiklos grupės   2016-2023m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo; 

5. Dėl VVG narių ; 

6. Kiti klausimai. 

 

                SVARSTYTA.1. Dėl 2020m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pirmininkė V. Vaškienė 

pristatydama  Skuodo VVG veiklos ataskaitą uţ 2020m. paţymėjo, kad veikla buvo labai apribota dėl 

karantino,  beveik  nevyko  kontaktinių renginių. Susirinkimai, susitikimai, konsultacijos vyko 

nuotoliniu būdų. Kad išvengti kontaktų, VVG administracijos darbas, taip pat buvo organizuojamas 

nuotoliniu būdu. Tačiau  veiklos rezultatams tai neatsiliepė. 2020 m. vyko 2 visuotiniai susirinkimai, 6 

valdybos posėdţiai, 2 valdybos vietos projektų atrankos  komitetų posėdţiai. Parengta ir patvirtinta  

Kvietimų  teikti paraiškas  Nr.19, Nr.20, Nr.21 dokumentacija. Paskelbti  3 kvietimai teikti vietos 

projektų paraiškas, gauta ir uţregistruota 12 paraiškų. Spalio mėn. pavyko  suorganizuoti du  

kontaktinius seminarus potencialiems pareiškėjams dėl paraiškų teikimo  pagal priemonę „Ekonominio 

gyvybingumo skatinimas“. Vyko uţregistruotų  paraiškų vertinimas, administracijos darbuotojai 

dalyvavo nuotoliniuose ŢŪM, NMA Agentūros, VVG Tinklo pasitarimuose, Skuodo r. savivaldybės  

smulkaus verslo rėmimo komisijos  posėdţiuose. Buvo  Administruojama www.skuodovvg.lt svetainė ir  

paskyra socialiniame tinkle Facebook. 

     Pateikusi ataskaitą, pirmininkė  kvietė uţduoti klausimus. Klausimų nebuvo. Vyko trumpa diskusija 

dėl karantino apribojimų renginiams, dėl nuotolinio darbo organizavimo. 

             NUTARTA. Patvirtinti Skuodo vietos veiklos grupės  2020 m. veiklos ataskaitą. 

             Balsavimas. Ataskaita patvirtinta bendru sutarimu. 

            SVARSTYTA.2 Dėl  2020 m. revizijos komisijos ataskaitos  tvirtinimo. 

Revizijos komisijos pirmininkas V. Gudauskas pristatė revizijos komisijos ataskaitą ir paţymėjo, kad 

jokių pastabų dėl VVG finansinės ataskaitos  neturi.   Susirinkimo dalyviai  klausimų  nepateikė 

          NUTARTA. Patvirtinti Skuodo VVG 2020 m. revizijos komisijos ataskaitą. 

           Balsavimas. Ataskaita patvirtinta bendru sutarimu. 

           SVARSTYTA.3. Dėl  2020 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo.  

Finansininkė J. Litvinienė pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus, pristatė VVG balansą  ir 

veiklos rezultatų ataskaitą uţ 2020m., kvietė uţduoti klausimų. Klausimų nebuvo uţduota. 

          NUTARTA. Patvirtinti Skuodo VVG 2020 m. finansinę  ataskaitą. 

          Balsavimas. Ataskaita patvirtinta bendru sutarimu. 

 

           SVARSTYTA. 4.VVG pirmininkė Vilija Vaškienė  pateikė informaciją  apie VPS įgyvendinimą, 

tarpinio vertinimo rezultatus. Po tarpinio vertinimo, Skuodo VPS įgyvendinimui  paskirtos vertinimo 

http://www.skuodovvg.lt/
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rezervo lėšos - 38 168,00 Eur , iš jų 7633,60 Eur sudaro   lėšos administravimui. Atsiradus minėtoms 

aplinkybėms, reikalingas VPS keitimas. Kadangi labai išaugo paramos poreikis (teikiamos paraiškos, 

potencialūs pareiškėjai domisi ir  konsultuojasi dėl paramos galimybių) pirmininkė pateikė pasiūlymą, 

kad būtų tikslinga VPS priemonės  „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos srities „Parama 

alternatyviųjų ţemės ūkio veiklų vykdymui“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) paramos lėšų biudţetą 

papildyti gautomis vertinimo rezervo lėšomis  ir padidinti jį iki 94000,00 Eur (2 darbo vietoms sukurti), 

perkeliant   nepanaudotus paramos lėšų likučius iš  VPS priemonių /veiklos sričių, kuriose jau pasiekti 

rodikliai ar yra  likusių paramos   lėšų dėl paramos  neskyrimo.  Siūlyta „Parama alternatyviųjų ţemės 

ūkio veiklų vykdymui“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) paramos lėšų biudţetą, kuriame po 22 

kvietimo  yra 30696,64Eur paramos lėšų, papildyti  nepanaudotomis ir po paramos neskyrimo  vietos 

projektui SKUO-LEADER-6B-D-19-2-2020 „Lenkimų Šv. Onos baţnyčios statinių komplekso 

tvarkymo darbai, pritaikant turizmo reikmėms“  likusiomis paramos lėšomis  30687,00 Eur, iš VPS 

priemonės „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“, (kodas LEADER-19.2-SAVA-

6.1), 1844,78 Eur nepanaudotomis paramos lėšomis iš „Parama ţemės ūkio produktų perdirbimui ir 

realizavimui“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.2) ir  237,18 Eur nepanaudotomis paramos lėšomis iš  

„Parama investicijoms į visų rūšių maţos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2.-7.2. viso 

likutis priemonėje – yra 979,71 Eur). Vyko diskusijos, kuriose dalyvavo R. Rozga, B. Gadeikienė, 

I.Jablonskė, R. Mikšta, I. Zavalienė, J. Odinienė. 

     NUTARTA: Dėl pasikeitusios faktinės situacijos inicijuojuoti VPS keitimą,   papildomai gautą 

finansavimą iš vertinimo rezervo  ir paramos lėšų likučius iš priemonių,   perkelti į priemonės veiklos 

sritį „Parama alternatyviųjų ţemės ūkio veiklų vykdymui“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.),  

sudarant 94000,00 Eur paramos lėšų biudţetą ir  finansuoti 2 naujas darbo vietas: Parama 

alternatyviųjų ţemės ūkio veiklų vykdymui (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) (lėšų likutis 

30696,64 Eur) + papildomas finansavimas iš vertinimo rezervo vietos plėtros strategijoms 

įgyvendinti (30 534,40 Eur) + „Parama ţemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ (kodas 

LEADER-19.2.-SAVA-5.2. ( 1 844,78 Eur) +  Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo 

vietovėse (kodas LEADER-19.2.-SAVA-6.1.)   30687,00 Eur) + Parama investicijoms į visų rūšių 

maţos apimties infrastruktūrą (kodas LEADER-19.2.-7.2.) (lėšų likutis 979,71, tačiau perkeliama tik 

dalis t.y. 237,18 Eur).   

   Balsavimas: „uţ“ balsavo 15 susirinkimo narių (vienbalsiai). 

SVARSTYTA.5. Dėl VVG narių. Pirmininkė V. Vaškienė  pateikė informaciją apie VVG narių 

skaičių ir narių aktyvumą/dalyvavimą VVG veikloje. Yra narių, kurie dėl įvairių prieţasčių ar 

susidarius naujoms aplinkybėms, susirinkimuose nedalyvauja, o tai sudaro papildomų rūpesčių 

uţtikrinant kvorumą susirinkimuose. Todėl išanalizavus   nuo 2016m. susirinkimuose  dalyvavusių 

narių  sąrašus ir remiantis VVG įstatų 18 p. pasiūlė  iš VVG narių išbraukti Mosėdţio miestelio 

bendruomenę, L. Drąsutienę, R. Valinskienę, O. Čeponienę, K. Viršilą. Vyko diskusijos dėl 

dalyvavimo VVG veikloje. Diskusijoje dalyvavo V. Vaškienė, R. Rozga, I. Jablonskė, G. Petrauskas, 

J. Odinienė, M. Jonkus, B. Gadeikienė. Išsakyta  nuomonė, kad daţni susirinkimai, aukšti 

reikalavimai valdybos nariui, (privalomas kursų išklausymas, deklaracijų pildymas ir pan.)    

daugeliui narių  yra papildomi sunkumai, dėl kurių  nariai neturi motyvacijos dalyvauti VVG 

veikloje. 

               NUTARTA. Vadovaujantis Skuodo VVG įstatų 18p. iš VVG narių sąrašo išbraukti Mosėdţio 

miestelio bendruomenę, L. Drąsutienę, R. Valinskienę, O. Čeponienę, K. Viršilą. 

Balsavimas.  patvirtinta bendru sutarimu. 

SVARSTYTA.6.Kiti klausimai. Pirmininkė V. Vaškienė pateikė informaciją, kad šių metų 

rugsėjo 11d. baigiasi 3 metų kadencija valdybos nariams: I. Jablonskei, B. Gadeikienei, R. 

Lankutienei, M. Jonkui J. Odinienei, Rokui Rozgai, P. Poškiui ir  pirmininkei V. Vaškienei. Reikia 

labai rimtai pagalvoti apie artėjančius rinkimus ir kandidatus, valdybai  keliamus reikalavimus, t. y. 

kad  valdybos nariai turi rotuoti nors po 1 iš kiekvieno sektoriaus, išlaikyti proporcijas 60/40 vyrai 

moterys, valdybos nariai privalo deklaruoti interesus  ir pildyti VPĮ deklaracija, privalomai, per 

numatytą laiką išklausyti 8 val. kursą, programą valdybai, pageidaujama, kad valdybos narys galėtų 

pasirašyti  el. parašu.  Atstovas nuo organizacijos (pilietinės visuomenės), negali būt susijęs su 

savivaldybės taryba, ar dirbantis sav. biudţetinės įstaigos vadovas. Svarbiausia, kad valdybos narys 
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norėtų ir galėtų  dalyvauti  valdybos posėdţiuose. Vyko diskusijos apie galimus kandidatus. R. 

Lankutienė ir G. Petrauskas  pranešė, kad   svarsto nebe dalyvauti kitos kadencijos valdybos veikloje. 

Aptartos galimybės ieškoti tinkamų kandidatų į valdybos narius 

NUTARTA. Pritarti pateiktai informacijai. 

Balsavimas. Bendras sutarimas 

 

 

      Susirinkimo pirmininkė                                                      Vilija Vaškienė 

      Susirinkimo sekretorė                                                          Inga Jablonskė 

 


