
 

 

 

 

SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO  NARIŲ SUSIRINKIMO  

                                                PROTOKOLAS Nr. VS-2 

                                               2020 m. birželio16 d. 

                                                               

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

 

Posėdis vyko – 2020 m. birželio 16 d., 12  val. 

Posėdžio pirmininkė  - V. Vaškienė 

Posėdžio sekretorė – J. Odinienė 

           Susirinkimo  darbotvarkė: 

          1.Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo 

          2. Dėl revizijos komisijos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo; 

          3. Dėl 2019 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo; 

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

          5. Kiti klausimai. 

 

 SVARSTYTA 1. Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pirmininkė V. Vaškienė pristatė  

susirinkimo dalyviams 2019 m. veiklos ataskaitą ir atsakė į pateiktus klausimus. Vyko 

diskusijos, diskusijose dalyvavo B. Gadeikienė, R. Rozga, J. Odinienė, R. Lankutienė. 

   NUTARTA: .Pritarti  ir  patvirtinti  2019 m.  veiklos ataskaitą. 

               Balsavo „už“ 10 susirinkimo dalyvių (vienbalsiai) 

 

SVARSTYTA 2.  Dėl revizijos komisijos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. Revizijos 

komisijos pirmininkė susirinkimo dalyviams pristatė 2019m. ataskaitą. 

 

  NUTARTA: Pritarti  ir patvirtinti 2019 m. revizijos komisijos pateiktą ataskaitą.    

                     Balsavo „už“ 10 susirinkimo dalyvių (vienbalsiai) 

 

  SVARSTYTA 3.Dėl 2019 m. finansinės ataskaitos tvirtinimo. Finansininkė J. Litvinienė 

susirinkimo dalyviams pristatė finansinę ataskaitą už 2019 m. ir atsakė į susirinkimo dalyvių 

klausimus. 

    

    NUTARTA: Pritarti ir patvirtinti 2019 m. finansinę ataskaitą. 

                        Balsavo „už“ 10 susirinkimo dalyvių (vienbalsiai) 

 

SVARSTYTA 4. Dėl Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023m. VPS įgyvendinimo. 

 Pirmininkė V. Vaškienė susirinkimo dalyviams pateikė informaciją apie VPS tarpinio 

vertinimo  eigą ir pasiektus rezultatus. Buvo aptarta situacija, susidariusi  dėl įvesto 

karantino nuo 2020-03-16 iki 2020-06-02. Paskelbus 2020-03-16 iki 2020-04-30  kvietimą 

Nr.19 gautos tik 2 paraiškos. Karantino metu  administracija negalėjo vykdyti  šio kvietimo 

dokumentacijos pristatymo potencialiems pareiškėjams, konsultacijos vyko telefonu arba  

susirašinėjant el. laiškais.  Pirmininkė siūlė aptarti ,kaip būtų organizuojamas darbas, jei 

karantinas būtų paskelbtas iš naujo. Vyko diskusijos, kokių priemonių reikėtų imtis, jei 

karantinas vėl būtų paskelbtas, kaip  organizuoti susirinkimus, valdybos, projektų atrankos 

komiteto darbą, kaip organizuoti konsultacijas pareiškėjams, paraiškų priėmimą, mokėjimų 

prašymų , ataskaitų ir kitų dokumentų priėmimą iš projektų vykdytojų karantino metu. 

Atsižvelgiant į tai, kad ne visi pareiškėjai, paramos gavėjai turi galimybę dokumentus 

pasirašyti el. parašu siūloma, kad  dokumentus karantino laikotarpiu teiktų  su parašu PDF 

formatu (skenuotus).Karantino metu pareiškėjus, paramos gavėjus, projektų vykdytojus  

konsultuoti telefonu, el. paštu ar asmeniškai, kai  dėl susitikimo susitarta iš anksto. 
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Susirinkimus,Valdybos, projektų atrankos komiteto posėdžius  siūloma organizuoti 

nuotoliniu būdu naudojant ZOOM ar TEAMS konferencijų organizavimo programas. 

 

    NUTARTA: Pritarti ir patvirtinti  priemones dėl darbo organizavimo karantino metu. 

                        Balsavo „už“ 10 susirinkimo dalyvių (vienbalsiai) 

 

   

      

 

 

 

 

       Susirinkimo pirmininkė                                                      Vilija Vaškienė 

      Susirinkimo sekretorė                                                          Jadvyga Odinienė 

 

 


