
 

 

 

SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. VS- 

Susirinkimas įvyko 2022-04-07, 15 val. nuotoliniu būdu, naudojant zoom meetings programą. 

Susirinkimo pirmininkas –  Vilija Vaškienė 

Susirinkimo sekretorė – Inga Jablonskė 

Dalyvavo  15 Skuodo vietos veiklos grupės (VVG) narių iš 27.  

DARBOTVARKĖ: 

 1. Dėl 2021m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

 2. Dėl 2021m.  revizijos komisijos  ataskaitos tvirtinimo. 

 3. Dėl 2021 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo 

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

 5.Dėl pasirengimo naujam finansiniam laikotarpiui 

 6. Dėl VVG narių. 

 7.Kiti klausimai 

                Susirinkimo pradžioje 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 27, dalyvauja 15 narių, kvorumas yra. 

Bendru sutarimu išrenkama: susirinkimo pirmininkė-Vilija Vaškienė, susirinkimo sekretorė – Inga 

Jablonskė 

 1.SVARSTYTA.Dėl 2021m.  veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pirmininkė V. Vaškienė pristatė VVG 

2021m. vykdytas veiklas. Vyko diskusijos dėl  veiklų planavimo ir organizavimo. Diskusijose 

dalyvavo  V. Vaškienė, I. Jablonskė, B. Gadeikienė, J. Odinienė, M. Jonkus, R. Mikšta, V. 

Gudauskas, P. Poškys. Po diskusijos pateiktas pasiūlymas tvirtinti 2021m. VVG veiklos ataskaitą. 

           NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti 2021m veiklos ataskaitą. 

 2. SVARSTYTA. Dėl 2021m. revizijos komisijos veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

     V. Gudauskas pristatė revizijos komisijos ataskaitą. Susirinkimo dalyviai klausimų neturėjo. 

Pasiūlyta revizijos komisijos ataskaitą už 2021m. patvirtinti. 

         NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti 2021m. revizijos komisijos ataskaitą. 

 3. SVARSTYTA. Dėl 2021 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo. Finansininkė J. Litvinienė pateikė 

svarstymui finansinę 2021m.VVG ataskaitą. Pastabų dėl pateiktos ataskaitos susirinkimo dalyviai 

neišsakė, pasiūlyta tvirtinti 2021m. VVG finansinę ataskaitą. 

         NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti 2021m. VVG finansinę  ataskaitą. 

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

įgyvendinimo. Pirmininkė V. Vaškienė pateikė informaciją apie VPS įgyvendinimo eigą, 

įvykusius paraiškų teikimo kvietimus ir jų rezultatus, paramos lėšų likučius pagal priemones, 

planuojamus kvietimus ir planuojamus VPS keitimus dėl nepanaudotų lėšų perkėlimo iš vienos 

priemonės(veiklos srities) į kitą. Vyko diskusijos, diskusijose dalyvavo  I. Jablonskė, R. Rozga, V. 

Pocienė, J. Raišuotytė, R. Mikšta, B. Gadeikienė,V. Vaškienė. 

       NUTARTA : bendru sutarimu pritarti pateiktai informacijai. 

5. SVARSTYTA. Dėl pasirengimo naujam finansiniam laikotarpiui. V. Vaškienė pateikė 

informaciją dėl sąlygų ir  keliamų reikalavimų VVG, kuriuos  turės atitikti teikiant paraišką 

paramai   2023-2027m. VPS parengimui gauti. Vyko klausimo aptarimas. 

       NUTARTA: bendru sutarimu pritarti pateiktai informacijai. 



6. SVARSTYTA. Dėl VVG narių. Pirmininkė V. Vaškienė pateikė informaciją , kad kovo 15 d. 

vykusiame VVG valdybos posėdyje buvo priimti 2 nauji VVG nariai – ūkininkė D. Jakumienė iš 

Notėnų seniūnijos ir ūkininkas E. Černeckis iš Lenkimų seniūnijos. 

   NUTARTA: bendru sutarimu pritarti pateiktai informacijai. 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. V. Vaškienė pateikė  turimą informaciją dėl Sumanių kaimų 

gairių, pasirengimą ir  planuojamas  priemones, siekiant VPS įgyvendinimo pažangos, bei  tikslą -

dalyvauti  ir patekti tarp 15 Lietuvos VVG, kurios bus atrinktos  dalyvauti  pilotinėje Sumanių 

kaimų įgyvendinimo priemonėje. 

    NUTARTA: bendru sutarimu pritarti pateiktai informacijai. 

 

      

Susirinkimo pirmininkas                                               Vilija Vaškienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                  Inga Jablonskė 


