
 

 

 

SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. VS-1 

 

 

Susirinkimas įvyko 2022-02-22, 15 val. nuotoliniu būdu, naudojant zoom meetings programą. 

Susirinkimo pirmininkas –  Inga Jablonskė 

Susirinkimo sekretorė – Vilija Vaškienė 

Dalyvavo  14 Skuodo vietos veiklos grupės (VVG) narių iš 24.  

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl    VVG narių. 

2. Dėl VVG valdybos rinkimų; 

3. Dėl Sumanių kaimų plano-koncepcijos rengimo(Sumanių kaimų tematika); 

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

gyvendinimo. 

 5.Einamieji 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 24, dalyvauja 14 narių, kvorumas yra. 

Susirinkimo pirmininke bendru sutarimu išrenkama Inga Jablonskė, susirinkimo sekretore - Vilija 

Vaškienė 

       1.SVARSTYTA. Dėl VVG narių.  

Susirinkimo pirmininkė I. Jablonskė informavo, kad gautas Ylakių kaimo bendruomenės 2022-02-

21 raštas Nr. YR-1 dėl atstovės Deividos Gaiţauskaitės delegavimo į Skuodo VVG, Valdo 

Domarko 2022-02-18 prašymas priimti į VVG narius  

      I. Jablonskė pateikė informaciją, kad iki šiol  Ylakių seniūnijos bendruomenę atstovavo   Ţivilė 

Rancienė. Ragino  balsuoti  bei patvirtinti   naują Ylakių bendruomenės deleguotą atstovę ir  į VVG 

narius  priimti V. Domarką.   

     NUTARTA: Bendru sutarimu: priimti Valdą Domarką į VVG narius, pritarti  Ylakių  seniūnijos 

bendruomenės pateiktam prašymui dėl  Deividos Gaiţauskaitės delegavimo į VVG narius ir jį 

patvirtinti. 

    Po  priimto nutarimo, Inga Jablonskė pasveikino naują narį ir deleguotą atstovę, patikslino, kad 

nuo šios dienos VVG narių yra 25,dabar susirinkime dalyvauja 15 narių. Susirinkimas gali priimti 

sprendimus, kvorumas yra. 

     2. SVARSTYTA. Dėl VVG valdybos rinkimų 

         Inga Jablonskė  susirinkusius informavo, kad  Rokas Rozga pateikė prašymą atleisti jį iš VVG 

valdybos nario ir VVG valdybos pirmininko pareigų. Rokas Rozga valdyboje atstovavo verslo 

sektorių. Vietoj R. Rozgos  siūlė rinkti ūkininką V. Domarką, kuris gali atstovauti verslo sektorių. 

V. Vaškienė padėkojo R. Rozgai uţ atliktus darbus, einant valdybos nario ir valdybos pirmininko 

pareigas, siūlė patenkinti R. Rozgos prašymą dėl atleidimo ir į jo vietą rinkti ūkininką V. Domarką. 

J. Odinienė pasiūlė išsirinkti   ir valdybos pirmininką, į valdybos pirmininko pareigas pasiūlė Ingą 

Jablonskę, kitų kandidatų niekas nesiūlė. 

      

 



  NUTARTA: sprendimai  priimti bendru sutarimu:  atleisti Roką Rozgą iš valdybos pirmininko ir 

valdybos nario pareigų; priimti į VVG valdybą V. Domarką, atstovauti verslo sektorių; VVG 

valdybos pirmininke patvirtinti Ingą Jablonskę. 

          V. Vaškienė ir kiti susirinkimo dalyviai pasveikino naują valdybos narį V. Domarką  ir 

išrinktą valdybos pirmininkę I. Jablonskę. 

       3. SVARSTYTA. Dėl Sumanių kaimų plano-koncepcijos rengimo (Sumanių kaimų tematika); 

      V. Vaškienė pateikė informaciją, kad VVG Tinklas ruošiasi   Sumanių kaimų plano  rengimui ir 

kviečia visas VVG  iki kovo 1d. pateikti pasirinktą Sumanių kaimų temą. Informacija  apie  

Sumanių kaimų temas, VVG nariams buvo pateikta prieš susirinkimą, tad visi turėjo laiko apie tai 

pagalvoti. I. Jablonskė siūlė rinktis pirmą Sumanių kaimų temą „Vietos ekonomikos projektai“,  

kurioje yra potemė ekonomikos įvairinimas ir turizmo skatinimas. B. Gadeikienė siūlė rinktis antrą 

temą  „Įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų projektai“. Vyko diskusija, diskusijoje dalyvavo 

R. Rozga, I. Jablonskė, J. Litvinienė, J. Odinienė, B. Gadeikienė, V. Vaškienė.  

     NUTARTA. Bendru sutarimu: Pasirinkti pirmą Sumanių kaimų temą „Vietos ekonomikos 

projektai“ 

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

strategijos gyvendinimo. 

 V. Vaškienė pateikė informaciją apie  paraiškų, gautų kvietimo Nr. 24, tinkamumo 

vertinimą. Trys paraiškos jau praėjo tinkamumo vertinimą, dvi iš jų bus svarstomos Agentūros 

projektų atrankos posėdyje,  vasario 24 d. Kvietimo Nr. 25 metu pagal tris VPS priemones, 

gautos 7 vietos projektų paraiškos, net 5 paraiškos gautos pagal VPS priemonės „Kaimo tradicijų 

puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-

SAVA-7.1, šiai priemonei skirtas biudţetas  26568,50 Eur, prašoma paramos suma daugiau kaip 39 000 

Eur. Šiuo metu vyksta atrankos (kokybės ) vertinimas. Nuo vasario 14 iki kovo 16 galima teikti paraiškas 

pagal VPS priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos srities „Parama 

alternatyviųjų ţemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1., Kvietimas Nr.26. 

Vyksta aktyvios konsultacijos dėl paraiškų teikimo, paraiškų ir kt. dokumentų pildymo. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti pateiktai informacijai. 

       5. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

 V. Vaškienė pateikė diskusijai klausimą dėl   patalpų VVG biurui. Dabartinės VVG biuro patalpos 

yra D. Rūšupių kaime, nuo miesto centro   nutolusios daugiau kaip 5 km. Iš pareiškėjų gaunamos 

pastabos, kad mus sunku surasti, kad nepatogu, kad papildomi kaštai ir sugaištas laikas, norint 

atvykti į VVG biurą. Daugelis išsako nuomonę, kad patogu būtų, jei VVG biuras įsikurtu  Skuodo 

mieste. V. Vaškienė sakė, kad  jau kalbėjosi su Meru p. P. Pušinsku, kuris mato galimybę suteikti 

kitas patalpas, kai tik iš jų išsikraustys Skuodo R.Granausko viešosios bibliotekos administracija. 

Vyko trumpa diskusija, prieita nuomonės, kad visiems patogiau būtų , jei VVG biuras būtų Skuodo 

mieste. 

V. Vaškienė  paragino  valdybos narius, kurie dar neišklausė ir  neturi kursų  „Korupcijos samprata“ 

ir „Ineresų konfliktas“ paţymėjimų/sertifikatų, kuo skubiau tai padaryti. 

                 NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta pateiktai informacijai ir  nutarta kreiptis raštu į 

Skuodo  r. savivaldybės  administraciją dėl patalpų suteikimo. 

 

  

Susirinkimo pirmininkas                                               Inga Jablonskė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                  Vilija Vaškienė 


