Asociacija „Viva Sol“
VISUOTINIO ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2019 m. vasario 2 d. Nr. 01
Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“
Asociacijos „Viva Sol“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios asociacijos, kurios
buveinės adresas yra Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r., Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas
300599752, visuotiniame asociacijos narių susirinkime, vykusiame 2019 m. vasario 2 d., dalyvavo asociacijos
nariai: Arūnas Degutis, Valdas Kavaliauskas, Rasa Ilinauskaitė, Dalia Baranauskienė, Dalia Beigienė (Amatų
mokyklos „Sodžiaus meistrai“ atstovė), Lilija Rizgelienė, Rasa Griežė, Dovilė Plokštytė, Ginta Novikevičienė,
Žymantas Morkvėnas (Baltijos aplinkos forumo atstovas), Onutė Grigaitė, Laima Stankevič.
Asociacijoje yra 21 narys. Susirinkime dalyvauja 12 narių. Kvorumas yra. Visuotinis asociacijos narių
susirinkimas sušauktas asociacijos direktoriaus kvietimu.
Dalyvavę svečiai: Baltijos aplinkos forumo atstovai Justas Gulbinas ir Gražvydas Jegelevičius.
Susirinkimo data: 2019 m. vasario 2 d.
Susirinkimo vieta: Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ (Jelščiznos k. 1, Trakų r.).
Susirinkimo pradžia: 2019-02-02, 10:00 val.
Susirinkimo pabaiga: 2019-02-02, 13:00 val.
Susirinkimui pirmininkauja asociacijos direktorius – Valdas Kavaliauskas, o susirinkimo sekretore paskiriama
asociacijos narė Dovilė Plokštytė.
Darbotvarkė:
- „Viva Sol“ direktoriaus 2018 m. veiklos ir finansinė ataskaita;
- Valdybos ir valdybos pirmininko atšaukimas;
- Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimas;
- „Viva Sol“ direktoriaus atsistatydinimas;
- Naujo asociacijos direktoriaus rinkimas;
- Diskusija apie veiklos planus.
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SVARSTYTA (balsavimas galimas: už, prieš, susilaikau):
1. „Viva Sol“ direktoriaus 2018 m. veiklos ir finansinė ataskaita
1.1. Asociacijos direktorius pristatė asociacijos 2018 m. veiklos ataskaitą:
Tęstinumas:
Sūrininkų Namai – vyksta, tęsiasi. Per „Sodžiaus meistrus“. Skrajojantis baras – užstrigęs, Astronomo
Šmukštaro savišvietos klubas – laikinai sustojo, bet, tikiuosi, atgaivinsime kitu formatu. Lėtas turgus – lėtai
juda, neaišku kur... Suburtas Slow Food Conviviumas „Slow street market“. Erasmus projektas – juda „ant
bėgių“ (baigiasi 2019 m. viduryje). Radome naujus įdomius partnerius ir diskutuojame apie naują projektą.
Nauji pradėti projektai:
Sūrininkystės mokymai – Amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“.
Sidro (obuolių putokšlio/giros ) plėtra – prasidėjo. Valio!
Oseredok Sirovara UA – paleidom į gyvenimą lapkričio 16 d. Kijeve.
1.2. Asociacijos direktorius pristatė asociacijos 2018 m. finansinę ataskaitą:
Pajamos viso – 10 713,67 Eur (Erasmus – 6620, Paslaugos – 2064, Varėnos r. sav. – 550, nario mokestis – 270).
Išlaidos viso – 10 611,04 Eur (Erasmus kelionės – 6520, 38, UA projekto kelionė – 1435, kuras – 1032,
skrajutės – 300, buhalterinės paslaugos – 250, kitos...)
Likutis – 830 Eur, 172 dol usd.
Prognozuojamos pajamos 2019:
Projektas Erasmus – 3000 Eur administracinės, 2000 Eur – vertimams.
2. Balsavimas: „Už“ 12, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.
3. Priimtas Nutarimas Nr. 1: Vadovaujantis asociacijos įstatų 6.1. dalies nuostatomis, „Viva Sol“ direktoriaus
2018 m. veiklos ir finansinė ataskaita patvirtinta.
2. Valdybos ir valdybos pirmininko atšaukimas
1. Siūloma atšaukti valdybos narius ir valdybos pirmininką.
2. Balsavimas: „Už“ 12, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.
3. Priimtas Nutarimas Nr. 2: Vadovaujantis asociacijos įstatų 6.1. dalies nuostatomis, valdyba ir valdybos
pirmininkas atšaukti.

2

3. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimas
1. Siūloma nauja valdybos narių sudėtis – Arūnas Degutis, Baltijos aplinkos forumo atstovas Žymantas
Morkvėnas, Genovaitė Sakalauskienė, Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ atstovė Dalia Beigienė, Valdas
Kavaliauskas. Siūlomas valdybos pirmininkas – Žymantas Morkvėnas.
2. Balsavimas: „Už“ 12, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.
3. Priimtas Nutarimas Nr. 3: Vadovaujantis asociacijos įstatų 6.1. dalies nuostatomis, valdyba ir valdybos
pirmininkas išrinkti.
4. „Viva Sol“ direktoriaus atsistatydinimas
1. Išreiškiamas direktoriaus Valdo Kavaliausko noras atsistatydinti.
2. Balsavimas: „Už“ 12, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.
3. Priimtas Nutarimas Nr. 4: Vadovaujantis asociacijos įstatų 6.1. dalies nuostatomis, priimtas direktoriaus
atsistatydinimas.
5. Naujo asociacijos direktoriaus rinkimas
1. Siūloma asociacijos direktore išrinkti Liną Gumbrevičienę.
2. Balsavimas: „Už“ 12, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.
3. Priimtas Nutarimas Nr. 5: Vadovaujantis asociacijos įstatų 6.1. dalies nuostatomis, išrenkama direktorė Lina
Gumbrevičienė.
6. Diskusija apie veiklos planus
Diskusija iš 4 dalių:
- „Sodžiaus meistrai“ – švietimas; Ūkininkai / solistai – Rasa, Valdas, Dalia, Lilija, Rasa G; aplinkosauga –
Baltijos aplinkos forumo atstovai Gražvydas, Justas, bendruomenės – Arūnas, Dovilė.
Diskusijos tikslas: surasti veiklą, kuri būtų visų išvardytų keturių dalių bendra jungianti grandis.
Valdas Kavaliauskas: trumpai pristato ištakas asociacijos, steigėjai buvo Rasa, Julija, Valdas, Šarūnas
Bagdonas. Buvo norėta, kad direktorius keistųsi kas metus, kiekvienas direktorius atsineša savo idėjas, ir jas
bando kitų padedamas įgyvendinti.
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Vienas iš projektų – Sūrininkų namai, kaip fizinis objektas, Dargužiuose. Vieta, kur buriasi sūrininkai.
Asociacija įsteigė viešąją įstaigą, vykdė mokymo veiklą – amato mokymas. Sūrininkų namai eina savo keliu.
Norėta padaryti Sūrininkų namus, kaip asociacijos prekinį ženklą.
Skrajojantis baras – gimė idėja, tačiau iš jos išaugta. Tik tiek ta idėja, kad yra. Prigesusi iniciatyva: Astronomo
Šmukštaro savišvietos klubas, švystelėjo Marcinkonyse ir prigeso. Individuali iniciatyva. Valdas ateityje būtų
linkęs vystyti.
Lėtą turgų darė prieš penkerius metus BEF su VS. Tikėtasi, Lėtą turgų su Open Kitchen. Slow Food per rugsėjo
9 d. Atvirų vartų dieną PSO vyko diskusija.
Erasmus projektas – pradėti bendrauti su Sodžiaus meistrai artimiau, susiburti su tais žmonėmis, kuriems irgi
įdomu švietimo projektai, gauti realių pajamų iš šio projekto. Daugmaž – tikslas pasiektas. Viva Sol ir Sodžiaus
meistrai randa bendrą kalbą. Yra idėja, kad asociacija pati rašytų ir organizuotų Erasmus projektą. Kai esi
projekto koordinatorius, tai labiau sieki savo tikslų, o kai esi partneris – turi prisiderinti prie kitų. Prancūzijoje
labai svarbu kalbėti apie teritorijos vystymąsi, ir lietuviui labai sunku apie tai kalbėti, kai nesi apie tą diskutavęs
Lietuvoje. Kai dirbama teritorijos principu (horizontaliai). Teritorijos kooperatyvų yra Prancūzijoje.
Dalia Beigienė: Trakų krašto tradicinių amatų centras. Amatai – veikia teritoriniu principu.
Kaimo šeimų mokykla (MFR) – šeimyniniai kaimo namai, šeimos, kurios norėjo, kad šalia namų atsirastų
amatų mokykla, ir viena iš tų mokyklų – jos atstovai užsikabino už šūkio „Išlaisvinkime upę“ ir to horizontalaus
vystymosi. Jie nori atvažiuoti balandžio pradžioje parengiamajam vizitui. Nori sukurti projektą: mokiniai –
mokiniai, bendruomenė, aplinkosauga, ir kodėl gi ne – ūkininkavimas. Jų mokymas orientuotas į žemdirbystę.
Problematika: sunkiai priimame kitoniškumą, kito nuomonę, kito kultūrą. Jiems imponavo tai, kad mumyse yra
alkis laisvei. Atrodo tokius klodus, kokių jau pas juos seniai nėra.
Dalia: pastebi, kad kai pas ją važiuoja, ji mąsto, ko jie čia važiuoja. Tuomet ji supranta, kad mes dar siekiam,
esam kūrybingi iš to nepritekliaus. Jiems reikalingas šviežias oro gurkšnis. Upės išlaisvinimas – viskas turėtų
būti labai legalu. Tokiam projekte – kas kokią sritį prisiima.
Arūnas Degutis: prancūzai turi didelį įdirbį, mažiau konceptualizuotis, o daugiau daryti. Arūnas pamatė, kad
galim daug parodyti, kas jau vyksta. Islandai turi stiprų profesinį mokymą, formalizuojasi. Ten formalu, o jie
čia, pas mus, pamatė turinį. Iš pradžių pasirodė sunku bendrauti.
Dalia Beigienė: Lietuvoje susitikimas parodė, kad esam pasiruošę. Prancūzai atvažiavę pasako, kad dar turim
laukinę gamtą, tuo savo natūralumu dar esame žavūs.
Valdas: esam turtingi, turim gražių dalykų. Turim atsiverti kitoms šalims. Prancūzas iš Švedijos atvažiavo
mokytis šičia medžio amato. Atsiveria rinka, kur ir uždirbti gali. Erasmus atvėrė duris, Arūnas stipriai palaikė.
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Valdas: Du nauji dalykai atsirado. Sidras – vienas iš jų. Atsirado suvokimas, kad yra didelė paklausa. Labiau į
sidrus namudininkus orientuota. Lietuva turi superinį klimatą daryti sidrą. Buvo Rasa su Valdu nuvažiavę į
Prancūziją. Yra prielaidos: sidro profesionalų projektą padaryti, ir namudininkų. Konkretus numatytas: spalio
pirmą savaitę atvažiuoja Thierry, ir su juo jau bus gaminama. Kartumo sidrui suteiktų miškiniai obuoliukai.
Rūgštus, saldus, kartus ir …. Lietuviškas vynas: neturi kūno. Yra kūno problema, o jeigu kartus obuolys duoda
kartumą, tai galbūt atsiras sidro kūnas. Rugsėjį žmonės susiveš obuolius ir Thierry atvažiavęs atrinks. Patalpos
galbūt Rūdiškėse, kur galima laikyti sidro statines.
Valdas: Kitas įdomus projektas su Ukraina. 2018 m. lapkritį Kijeve atidaryti ukrainietiški Sūrininkų namai. Kol
kas labai neaiškios funkcijos. Ukrainiečiai nori mokytis sūrininkystės, duonos kepimo, sidro netgi. Iš ten
atvažiuoja daugiau mokytis. Turime rasti, ko mes iš jų norime. Super jauni žmonės, šviesūs, norintys daryti.
Dalia B. : čia, į Sodžiaus meistrus, atvažiavo dvi ukrainiečių grupės, išsiskyrė tuo, kad vieniems įdomu
autentika, kiti – tie, kuriems įdomus verslas.
Valdas: replikuoja Daliai, mano, kad autentiškumas turi sietis su profesionalu. Problema: ukrainiečiai atsieja
šiuos du dalykus.
Arūnas: maži kiekiai didelė kokybė.
Rasa I: šiandien mes eksperimentuojam tik su savo raugu. Rauginam savo pieną, ir galbūt kitais metais jau bus
padarytas grynai savo teritorijos sūris.
Valdas: daugelis iš rinkos grįžta į autentiką. Oseridok nėra registruotas. Vienas iš uždavinių: peržiūrėti
reglamentaciją.
Valdas: kontaktas su pafrontės Ukrainos sūrininkais. Sudėtinga situacija politine, moraline, ekonomine,
kultūrine prasme. Dargužiuose padarėm renginį: buvo susirinkę palaikantys, trys ambasadoriai. Jie, pafrontės
ukrainiečiai, visais atžvilgiais save vertina, jog yra niekam nereikalingi. Kaimas reikalingas tik tiems, kas jame
gyvena ir kam jis rūpi. Valdas sako, kad nenori duoti labdaros. Dargužių bendruomenė turėtų važiuoti šį
pavasarį, o Lugansko bendruomenė rudenį atvažiuoti, čia pagyventi.
Arūnas: per produktą eiti į bendravimą. Bendravimas turi turėti kitą ambiciją. Kartu su jais eiti prie bendro
susitarimo, pirmiausia susiderinti vertybinį pagrindą su jais. Keisti kultūrą, požiūrį jų per sūrį, per duoną, per
sidrą.
Diskusija: kas tarp mūsų visų bendro?
Ūkininkas Valdas: aš, kaip teritorijos ūkininkas, iš asociacijos tikiuosi ir norėčiau: suvokti mūsų veiklų, kaimo,
ūkininkų, žemės ūkio perspektyvos. Mums svarbu suvokti ateities perspektyvas. Man, kaip ūkininkui, labai
svarbu kaimynai. Netgi atsikėlimui į tokią vietą labai svarbu kaimynai. Labai svarbu žemės ūkio kaimynai,
materialios paslaugos. Kaimynai. Labai svarbu aplinkosauga: bioįvairovė, klimato kaita. Ką mes jaučiam: kai
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viena vasara labai labai karšta, kita: labai labai lietinga, kataklizmai. Tai labai stipriai atsilieps ekonominei
struktūrai.
Rasa: labai svarbu klimato kaitos klausimas. Ar iš tikrųjų taip yra ar mes čia gąsdinamės? Kiek žmonių bandėm
provokuoti apie tai kalbėti, jie atsako, kad čia reiškinys, nieko negalima pakeisti, ypač vyresnio amžiaus
žmonės. Sako, kad reikia adaptuotis prie pokyčių. Lietuvoje: nepasiekia visuomenės klimato kaitos klausimas.
Gražvydas / Justas: Justui įdomi idėja Upės atvėrimas, nes įdomu tos kanalizuotos upės. Finansavimas iš
Aplinkos apsaugos agentūros, Žuvininkystės tarnybos, savivaldybės. Privatūs savininkai turės priešpriešą, nes
jų sklypai mažės. Savivaldybė galbūt: kaip projekto teikėjas.
Tikslas: kaip bendruomenė nori. Sunku surasti upių ruožus, kuriuos būtų galima tvarkyti.
Merkys virš Dargužių: daug senvagių, nukreipti galbūt tik į ją.
BEF atstovai pristato UNISECO projektą: 16 šalių (daugiausia moksliniai institutai), Lietuvos, Latvijos BEF.
Projekto idėja: kaip pagaminti įvairų kiekį viešųjų gėrybių, tuo pačiu užtikrinant socialinių ir ekonominių ūkių
gyvybingumą?
Tyrimas: išanalizuoti agroekologinius ūkius per socialinį, kultūrinį aspektą. Ūkininkavimas, kuris kuo mažiau
kenktų gamtai. Agrokultūra. Nėra lygu ekologiniam ūkininkavimui, kuris dabar remiasi daugiau išmokom, ne ta
tikraja ekologija. Ūkių sistemų pavyzdžiai surinkti, kuriuose bus tiriami, kaip funkcionuoja. Geros sistemos,
geri ūkiai visoje Europoje. Mažųjų ūkininkų atvejo studijos.
Bendruomenė:
Svarbu dėl projekto ukrainiečių. Kaip sutelkti tą potencialą, kuris yra, pavyzdžiui, susijęs su Dargužiais,
tokioms įvairioms iniciatyvoms?

Lina G.: pristato siūlomą „Viva Sol“ veiklos strategiją (priedas Nr. 1) .

Susirinkimo pirmininkas

Valdas Kavaliauskas

Susirinkimo sekretorė

Dovilė Plokštytė
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