ŠILALĖS RAJONO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2018 m. spalio 17 d. Nr. P-8
Lokystos g. 36, Šilalė
Susirinkimas įvyko: 2018-10-17 15.30 val.
Susirinkimo pirmininkas – Teresė Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė – Odeta Krasauskienė
Dalyvauja:
Iš 26 Šilalės r. partnerystės VVG narių dalyvauja 15 narių (Jų atstovų): Teresė Jankauskienė, Danutė
Norbutienė, Asta Norbutienė, Laima Tubutienė, Raimonda Pocevičiūtė (atstovauja Arvydo Petkaus IĮ), Vilius
Pilypas, Romualdas Dirškus, Stasė Sėrapinienė, Irena Šniukienė, Virginija Geštautienė, Audronė
Jonušauskienė, Roma Girčienė, Kęstutis Trapas, Regina Stasytienė, Lina Gudeliūnienė, Kvorumas yra,
susirinkimo sprendimai teisėti.
Dalyvauja Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos projekto finansininkė
– viešųjų ryšių specialistė Odeta Krasauskienė, projekto administratorė – Rasita Damulienė. Dalyvių sąrašas
pridedamas, 2 lapai.
Teresė Jankauskienė teiraujasi visuotinio susirinkimo narių ar sutinka, kad susirinkimo pirmininkė bus Teresė
Jankauskienė, o susirinkimo sekretorė – Odeta Krasauskienė. Siūloma balsuoti. Teresė Jankauskienė dėl
susirinkimo pirmininko kandidatūros nebalsuoja.
Dėl susirinkimo pirmininko kandidatūros balsuoja: „Už“- 14, „Prieš“- 0.
Dėl susirinkimo sekretorės kandidatūros balsuoja: „Už“- 15, „Prieš“- 0.
NUTARTA:
susirinkimo pirmininku išrinkti Teresę Jankauskienę, o susirinkimo sekretore – Odetą Krasauskienę.
Teresė Jankauskienė pristato susirinkimo darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės kolegialaus valdymo organo sudėties pakeitimo ir
patvirtinimo, remiantis 2018 m. rugsėjo 20 d. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gautu raštu Nr.
BRK- 4546.
2. Apvalaus stalo diskusija dėl paslaugų kaime planavimo, įgyvendinimo ir bendros veiklos vykdymo
konkurencingumo didinimui;
3. Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška ir siūlymai vietos pareiškėjams telkti finansinius išteklius
vietos projektams;
4. Dėl strategijos „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimo;
5. Dėl talkos parke „Auginkim bendruomeniškumą“, skirta bendradarbiavimo formoms stiprinti ir plėtoti;
6. Kiti einamieji klausimai;
7. Diskusija prie kavos puodelio.
T. Jankauskienė siūlo patvirtinti darbotvarkę:
Balsuojama: „Už“- 15, „Prieš“- 0.
NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę.
SVARSTYTA:
1. Dėl Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės kolegialaus valdymo organo sudėties pakeitimo ir
patvirtinimo, remiantis 2018 m. rugsėjo 20 d. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gautu raštu Nr. BRK- 4546;
Susirinkimo pirmininkė, T. Jankauskienė, informavo, kad 2018 m. rugsėjo 20 d. iš Nacionalinės
mokėjimo agentūros gautas raštas Nr. BRK-4546, kuriame prašoma pašalinti Šilalės r. VVG valdymo organo
sudėties neatitikimą, dėl jaunų žmonių kolegialaus VVG valdymo organe sumažėjimo nuo 4 asmenų (36,36
proc.) iki 2 asmenų (18,18 proc.). VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu už jaunų žmonių
lyginamąją dalį VVG valdymo organe (ne mažiau kaip 35 proc.) buvo suteikta 10 balų. Taip pat „Šilalės
rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija“ strategijoje 8.8.2. punkte nurodyta „organizuojant VVG
valdymo organo darbą, kurio sudėtyje nuolat išlaikysime ne mažiau 4 jaunų žmonių“. Visą VPS įgyvendinimo
laikotarpį privalome VVG valdybos sudėtyje išlaikyti ne mažiau 4 jaunų žmonių (iki 40 metų). 2018 m. spalio
1 d. kreipėmės į Šilalės rajono administracijos savivaldybės merą Joną Gudauską raštu Nr. SD-72 „Dėl Šilalės
rajono savivaldybės deleguoto valdžios atstovo pakeitimo, delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos
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veiklos grupės valdybą“. Gautas Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkis, kuriame vietoje deleguotos
valdybos narės, valdžios atstovės Reginos Kvederienės, deleguojamas jaunas žmogus iki 40 metų amžiaus
Vaiva Gudauskienė.
2018 m. spalio 8 d. iš Bilionių kaimo bendruomenės gautas raštas „Dėl atstovo skyrimo į Šilalės rajono
partnerystės vietos veiklos grupės narius“, rašte Bilionių kaimo bendruomenė į Šilalės r. VVG narius
deleguoja Ramūną Geštautą (26 m.) atstovauti Bilionių kaimo bendruomenę.
Pirmininkė T. Jankauskienė siūlo balsuoti už kiekvieną siūlomą kandidatą atskirai:
1.1. Už valdžios atstovės Vaivos Gudauskienės kandidatūrą į Šilalės VVG valdybą, kurios kadencija bus
iki 2021 m. liepos 4 d.
Balsuojama: „Už“ – 15; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti valdžios atstovės Vaivos Gudauskienės (Šilalės r. sav.) kandidatūrai į Šilalės VVG
valdybą, kurios kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
1.2. Už pilietinės visuomenės atstovo Ramūno Geštauto (Bilionių kaimo bendruomenė) kandidatūrą į
Šilalės VVG valdybą vietoje Virginijos Geštautienės, kurio kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d. Kadangi
Bilionių kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Geštautienė yra VVG narys turintis balso teisę
visuotiniame narių susirinkime, nusišalina nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl galimo viešųjų
ir privačių interesų konflikto.
Balsuojama: „Už“ – 14; „Prieš“ – 0.
NUTARTA: pritarti pilietinės visuomenės atstovo Ramūno Geštauto (deleguoto Bilionių kaimo
bendruomenės) kandidatūrai į Šilalės VVG valdybą, kurio kadencija bus iki 2021 m. liepos 4 d.
2. Apvalaus stalo diskusija dėl paslaugų kaime planavimo, įgyvendinimo ir bendros veiklos vykdymo
konkurencingumo didinimui;
VPS projekto vadovė Teresė Jankauskienė visų narių prašė paraginti savo kaimo vietovių juridinius,
fizinius asmenis, ūkininkus ir kt., teikti projektus pagal Šilalės r. VVG 2014-2020 metų strategiją, nukreipti
investicijas į skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimą, didinant kaimo gyventojų užimtumo galimybes ir
ekonominį gyvybingumą įgyvendinant viešosios infrastruktūros tvarkymo ir paslaugų kaime prieinamumo
gerinimo projektus. VPS yra orientuota į gyventojų poreikių tenkinimą, ir į ilgalaikių problemų sprendimą, t.
y. darbo vietų kūrimą, užimtumą, vietovės konkurencingumo didinimą, išteklių telkimą bendroms veikloms.
Diskutuojant, buvo prieita prie bendro sutarimo, kad labiausiai reikalingi projektai, susiję su darbo vietų
kūrimu, užimtumo didinimu, paslaugų prieinamumo didinimu, socialinių paslaugų kūrimu ir plėtojimu kaime,
tradicijų išsaugojimu, bendradarbiavimu ir bendrų veiklų vykdymu, įgūdžių ir žinių įgijimu, ypač akcentuojant
jaunų asmenų ir moterų užimtumo didinimą, sudarant sąlygas naujų idėjų atsiradimui, esamų koregavimui,
kiek įmanoma didesniam vietos plėtros dalyvių įsitraukimui į VPS įgyvendinimą, sudarant sąlygas vietos
projektų konkurencijai. Visų bendrai išdiskutuota ir sutarta informuoti, paraginti savo aplinkoje gyvenančius
kaimo gyventojus tapti projektų pareiškėjais.
3. Alternatyvių finansavimo šaltinių paieška ir siūlymai vietos pareiškėjams telkti finansinius išteklius
vietos projektams;
Susirinkimo pirmininkė atkreipė dėmesį, kad bendruomenėms, NVO, verslo atstovams, norint gauti paramą
pagal kai kurias VPS „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis,
reikalingas savo prisidėjimas (pagal atskiras priemones prisidėjimo procentas yra skirtingas), kurių vienas ir
būdų - prisidėjimas savo arba skolintomis lėšomis. Populiariausi finansavimo šaltiniai yra bankai ir kredito
unijos. Pirmininkė skatino atsižvelgti į galimus finansavimo šaltinius, taip pat skatino telkti savo finansinius
išteklius reikalingus prisidėjimui vietos projektų įgyvendinime.
4. Dėl strategijos „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija“ įgyvendinimo;
Pirmininkė T. Jankauskienė trumpai pristatė 2014-2020 metų strategijos įgyvendinimą, džiaugėsi 2 ir 3
kvietimo surinktomis paraiškomis susijusiomis su verslu. Gauti 4 verslo vietos projektai kuriuose numatyta
įkurti net 8 naujas darbo vietas. Ragino bendruomenes bendradarbiauti ir teikti vietos projektus susijusius su
darbo vietų kūrimu, inovatyvumu, paslaugomis ir pan. pagal Šilalės strategiją „Šilalės rajono 2014-2020 metų
kaimo plėtros strategija“. Pirmininkė akcentavo, kad labai svarbu į veiklas įtraukti jaunimą, kitus galimus
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partnerius, kad būtų stiprinama partnerytė. Pirmininkė T. Jankauskienė ragino bendruomenes vienytis ir
įgyvendinti vietos projektus vardan Šilalės krašto geresnės ateities.
5. Dėl talkos parke „Auginkim bendruomeniškumą“, skirta bendradarbiavimo formoms stiprinti ir plėtoti;
T. Jankauskienė informavo, kad organizuojama talka parke „Auginkime bendruomeniškumą“. Prašoma siūlyti
datą ir laiką. Nariai pasiūlė talką organizuoti 2018 m. spalio 19 d. 15.00 val. ir įpareigoti Šilalės VVG
darbuotojas informuoti kitas bendruomenes apie talkos laiką. Klausimų nėra. Siūloma balsuoti.
Balsuojama: „Už“ – 15; „Prieš“ – 0.
NUTARTA:
pritarti organizuoti talką parke „Auginkime bendruomeniškumą“ 2018 m. spalio 19 d. 15.00 val. ir įpareigoti
Šilalės VVG darbuotojas informuoti kitas bendruomenes apie talkos laiką.
6. Kiti einamieji klausimai.
Pirmininkė informavo, kad šiuo metu paskelbtas paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr.
5, kuris galioja nuo 2018 m. spalio 2 d. 8.00 val. iki 2018 m. lapkričio 2 d. 17.00 val. Ragino bendruomenes
teikti vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014-220 metų kaimo plėtros strategija“
(toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:
1. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2SAVA-6;
2. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos srities „Parama ne
žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2;
3. VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2SAVA-3;
4. VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.
7. Diskusija prie kavos puodelio.
Susirinkimo aptarimas pasivaišinant užkandžiais ir kavos puodeliu.
Daugiau neaptartų klausimų nėra. Visuotinis rinkiminis narių susirinkimas baigiamas.

Susirinkimo pirmininkė

Teresė Jankauskienė

Susirinkimo sekretorė

Odeta Krasauskienė

