
SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. VS-3 

 

 

Susirinkimas įvyko 2021-09-09, 15 val. nuotoliniu būdu, naudojant zoom metings programą. 

Susirinkimo pirmininkas –  Rokas Rozga 

Susirinkimo sekretorė – Vilija Vaškienė 

Dalyvavo  13 Skuodo vietos veiklos grupės (VVG) narių iš 23.  

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl    VVG narių. 

2. Dėl VVG pirmininko rinkimų. 

3. Dėl VVG pirmininko pavaduotojo   rinkimų. 

4. Dėl valdybos narių rinkimų 

5. Dėl revizijos komisijos rinkimų. 

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

                   7. Kiti klausimai. 

 

                Susirinkimo pradţioje V. Vaškienė susirinkusius informavo, kad visuotinis narių 

susirinkimas sprendimus gali priimti, kai susirinkime  dalyvauja daugiau kaip  ½ asociacijos narių 

(Skuodo VVG įstatų 25 punktas).Skuodo VVG narių yra 23, dalyvauja 13 narių, kvorumas yra. 

Susirinkimo pirmininku bendru sutarimu išrenkamas Rokas Rozga, susirinkimo sekretore - Vilija 

Vaškienė 

       1.SVARSTYTA. Dėl VVG narių.  

V. Vaškienė susirinkimo dalyvius informavo dėl gautų prašymų priimti į VVG narius. Tokius 

prašymus pateikė Mindaugas Perminas ir ūkininkas Petras Savickas. Prašymą dėl nedalyvavimo 

VVG  pateikė D. Rūšupių kaimo bendruomenės atstovė, VVG valdybos narė Rita Lankutienė. 

Šliktinės kaimo bendruomenė pateikė prašymą dėl Vimos Pocienės delegavimo į VVG . Pateiktas 

siūlymas pagal įstatų 18 p. iš VVG narių pašalinti  Kostą Jurijų. 

     NUTARTA: Bendru sutarimu: į VVG narius  priimti Mindaugą Perminą, Petrą Savicką, pritarti   

Šliktinės  kaimo bendruomenės pateiktam prašymui dėl Vilmos Pocienės delegavimo ir jį 

patvirtinti, pritarti ir patvirtinti Ritos Lankutienės prašymą atleisti iš VVG Valdybos ir kreiptis į D. 

Rūšupių k. bendruomenę dėl naujo atstovo delegavimo į VVG. Pritarta Kosto Jurijaus pašalinimui 

iš VVG narių, taikant įstatų 18 punktą. 

    Po  priimto nutarimo, Rokas Rozga patikslino VVG narių skaičių - 24, dalyvauja 15. 

Susirinkimas gali priimti sprendimus, kvorumas yra. 

     2.SVARSTYTA. Dėl VVG pirmininko rinkimų  

Rokas Rozga susirinkusius informavo, kad Skuodo vietos veiklos grupės pirmininko pareigas ėjo V. 

Vaškienė, VVG pirmininkas renkamas 3 metų kadencijai, kvietė diskutuoti ir siūlyti kandidatus . 

Diskusijose dalyvavo J. Odinienė, B. Gadeikienė, R. Mikšta. I. Jablonskė, J. Ltvinienė. V. Vaškienė 

sutiko eiti VVG pirmininko pareigas, kitų kandidatų į VVG pirmininkus pasiūlyta nebuvo, posėdţio 

pirmininkas siūlė balsuoti ir  V. Vaškienę rinkti VVG pirmininke. 

        NUTARTA. Bendru sutarimu: Skuodo VVG pirmininku trims metams, iki 2024m. rugsėjo 

mėn. renkama V. Vaškienė. 

R. Rozga ir kiti susirinkimo dalyviai pasveikino naujai išrinktą pirmininkę, palinkėjo sėkmingo 

darbo. V. Vaškienė padėkojo  visiems uţ pasitikėjimą ir patikino, kad dirbs nuoširdţiai ir 

atsakingai. 

3. Dėl VVG pirmininko pavaduotojo   rinkimų. 



   R. Rozga pateikė informaciją, kad praėjusią kadenciją VVG pirmininko pavaduotoja buvo Inga 

Jablonskė. V. Vaškienė padėkojo I. Jablonskei  uţ atilktus darbus pavaduojant ir pareiškė norą  

toliau dirbti kartu. Inga Jablonskė sutiko būti VVG pirmininko pavaduotoja. 

     NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti ir patvirtinti Ingą Jabonskę Skuodo VVG pirmininko 

pavaduotoja 

       4. SVARSTYTA. Dėl  VVG valdybos narių rinkimų. 

       VVG  Pirmininkė V. Vaškienė  pateikė informaciją ir išdėstė VPS administravimo Taisyklėse  

keliamus reikalavimus  visai VVG valdybai  ir   kiekvienam valdybos nariui atskirai . Informavo, 

kad J.Raišuotytei ir I. Jablonskei  3m. kadencija baigiasi tik 2022 m. rugsėjį, tačiau, jei minėti 

valdybos nariai neprieštarauja, siūlė atnaujinti visą valdybą. Prieštaravimų nebuvo. Taip pat pateikė 

informaciją, kad   VVG valdybos  nariai Rita  Lankutienė ir Gintautas Petrauskas pateikė prašymus 

dėl atleidimo iš valdybos narių, nes  dėl didelio uţimtumo, negali tinkamai dalyvauti Valdyboje. V. 

Vaškienė padėkojo jiems uţ savanorystę, uţ laiką, skirtą VVG   ir palinkėjo jiems sėkmės darbuose.  

 V. Vaškienė pateikė informaciją, kad visiems VVG nariams išanksto  buvo pateikti kandidatų į 

VVG valdybą sąrašai, tad visi turėjo pakankamai laiko apsvarstyti pateiktas kandidatūras ir 

galimybę siūlyti kitus kandidatus.   V. Vaškienė siūlė, kad renkant valdybą, balsavimas vyktų pagal 

kiekvieną sektorių, kurių yra trys: pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdţios, atskirai. Atkreipė 

dėmesį, kad kandidatai į VVG valdybos narius būtų siūlomi atsakingai, o asmenys, sutinkantys būti 

renkamais į VVG valdybą, prisiimtų  pilną atsakomybę  uţ įsipareigojimų įvykdymą. 

 Susirinkimo dalyviai sutiko, kad  VVG valdyba bus renkama  ir balsuojama  pagal kiekvieną 

sektorių atskirai. Susirinkimo pirmininkas paprašė V. Vaškienės pristatyti  pilietinės visuomenės 

kandidatus į VVG valdybą. V. Vaškienė pateikė kandidatų sąrašą : Jurgita Raišuotytė (Lenkimų 

seniūnijos bendruomenė), Mantas Jonkus (asoc. „Šuolis tolyn“), Bronislava Gadeikienė (Mosėdţio 

moterų asoc. „Ognelė“), Ingrida Palčiauskienė (Barstyčių k. bendruomenė), Vilma Pocienė 

(Šliktinės k. bendruomenė). Rokas Rozga kvietė pateikti klausimus ir paklausė, ar  yra kitų  

siūlymų. Klausimų susirinkimo dalyviai nepateikė, kitų siūlymų nebuvo. Susirinkimo pirmininkas 

paprašė balsuoti, buvo pateiktas pasiūlymas, kad pateiktam sąrašui galima pritarti bendru sutarimu. 

        NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti  visam sąrašui ir patvirtinti pilietinės visuomenės 

atstovus VVG valdyboje: Jurgita Raišuotytė (Lenkimų seniūnijos bendruomenė), Mantas Jonkus 

(asoc. „Šuolis tolyn“), Bronislava Gadeikienė (Mosėdţio moterų asoc. „Ognelė“), Ingrida 

Palčiauskienė (Barstyčių k. bendruomenė), Vilma Pocienė (Šliktinės k. bendruomenė). 

        V. Vaškienė pristatė verslo atstovų VVG valdyboje sąrašą: ūkininkas  Petras Savickas, 

ūkininkas Rokas Rozga, pagal individualios veiklos paţymą dirbanti Jadvyga Odinienė. 

        NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti pateiktam sąrašui ir patvirtinti verslo atstovus VVG 

Valdyboje: ūkininkas Petras Savickas, ūkininkas Rokas Rozga, Jadvyga Odinienė (individuali 

veikla). 

       V. Vaškienė pristatė vietos valdţios deleguotų atstovų sąrašą : Inga Jablonskė, Skuodo rajono  

savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, Mindaugas 

Perminas, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo 

skyriaus vyriausias specialistas, Paulius Poškys, Skuodo rajono savivaldybės gydytojas, vyriausias 

specialistas. 

             NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti pateiktam sąrašui ir patvirtinti vietos valdţios 

atstovus VVG Valdyboje: Inga Jablonskė, Skuodo rajono  savivaldybės administracijos Vietinio 

ūkio ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, Mindaugas Perminas, Skuodo rajono 

savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo  

 

 



 

 

skyriaus vyriausias specialistas, Paulius Poškys, Skuodo rajono savivaldybės gydytojas, vyriausias 

specialistas. 

         V. Vaškienė pasveikino naujai išrinktą Valdybą, palinkėjo visiems kantrybės ir ištvermės  

darbuose, kuriuos reikės atlikti iki 2024m. rugsėjo. mėn.  

         Valdybos narė I. Jablonskė pasiūlė, kad  Valdybos pirmininku ir toliau gali būti Rokas Rozga, 

kuris  puikiai vadovavo valdybai ir  turi daug patirties organizuojant valdybos darbą. Valdybos 

nariai vienbalsiai pritarė tokiam siūlymui ir patvirtino Roką Rozgą VVG valdybos pirmininku 

      5. SVARSTYTA. Dėl revizijos komisijos rinkimų. 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad praėjusią kadenciją revizijos komisija buvo šios sudėties: 

Vytautas Gudauskas - Revizijos komisijos pirmininkas, nariai-Irena Zavalienė ir Rimantas Mikšta.  

V. Gudauskas atsisakė būti komisijos pirmininku ir į komisijos pirmininkus pasiūlė Ireną Zavalienę, 

Irena Zavalienė sutiko ir pasiūlė, kad komisijos nariais būtų R. Mikšta ir V. Gudauskas.  

      NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti ir patvirtinti šios sudėties Revizijos komisiją-Komisijos 

pirmininkė Irena Zavalienė, komisijos nariai-Vytautas Gudauskas ir Rimantas Mikšta. 

      6.SVARSTYTA. Dėl Skuodo vietos veiklos grupės  2016-2023 m. vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo 

V. Vaškienė pateikė informaciją dėl  VPS keitimo eigos. Informavo, kad parengtas VPS  keitimas  

dėl EURI ir pereinamojo laikotarpio lėšų integravimo  jau  pateiktas  derinimui Nacionalinei 

mokėjimo agentūrai prie Ţemės ūkio ministerijos. Suderintas  VPS keitimas bus pateiktas Ţemės 

ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui tvirtinti. Po patvirtinimo bus pasirašomas Susitarimas 

dėl VPS keitimo ir tik tada bus galima rengti Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

dokumentaciją ir skelbti Kvietimą paraiškų teikimui. Planuojama, kad iki 2021m. gruodţio mėn. 

pavyks paskelbti Kvietimą Nr.24. V. Vaškienė atsakė į pateiktus klausimus. Vyko diskusijos, 

diskusijose dalyvavo R. Rozga, I. Zavalienė, J. Litvinienė, R. Mikšta, B. Gadeikienė, J. Odinienė, P. 

Poškys. 

      NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta pateiktai informacijai. 

   7. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

Pasidalinta su VVG veikla susijusia informacija, apsikeista nuomonėmis, vyko diskusijos. 

     

Susirinkimo pirmininkas                                               Rokas Rozga 

 

Susirinkimo sekretorė                                                  Vilija Vaškienė 


