
 

Išrašas  

 
 ASOCIACIJA SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

TARYBOS POSĖDŽIO  PROTOKOLAS  

 
2019 m. balandžio 9 d. Nr. T-1 

Skuodas 

 
Susirinkimo pirmininkė Ona Malūkienė  

Susirinkimo sekretorė Nijolė Mackevičienė  

 

Dalyvių sąrašas pridedamas. 

 

Skuodo MVVG taryboje yra 9 nariai. Tarybos posėdyje dalyvauja 8 nariai. Kvorumas yra.  

             

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos įgyvendinimo ir kvietimų teikti 

projektinius pasiūlymus patvirtinimo. 

2. Dėl Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo. 

3. Dėl vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų pagal atskirus kvietimus teikti 

projektinius pasiūlymus atrankai patvirtinimo. 

4. Dėl darbuotojų įdarbinimo. 
 

1.SVARSTYTA. Dėl Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos įgyvendinimo ir 

kvietimų teikti projektinius pasiūlymus patvirtinimo.  

Pirmininkė O. Malūkienė trumpai pristatė Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategiją, 

kurios įgyvendinimui LR vidaus reikalų ministro 2018 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1V-547 skirta 

846 000 Eur paramos (782 600 Eur iš ES struktūrinių fondų ir 63 400 Eur iš LR valstybės 

biudžeto). Prie šios strategijos įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybė prisidės 35 300 Eur ir dar 

bus pritraukta 38 600 Eur privačių lėšų. Iš viso Strategijos įgyvendinimui 2019–2022 m. laikotarpiu 

skirta 919 900 Eur. Strategijoje numatyti 2 prioritetai: gyventojų verslumo ugdymas ir gyventojų 

socialinės atskirties mažinimas. Gyventojų verslumo skatinimui skirta 77 proc., gyventojų 

socialinės atskirties mažinimui – 11 proc. visų Strategijos lėšų. Strategijos įgyvendinimo 

administravimui skirta 12 proc. visų lėšų, t.y. 113 300 Eur.  

Planuojama, kad Strategijos įgyvendinimo metu bus paskelbta ne mažiau kaip 11 kvietimų teikti 

projektinius pasiūlymus. Šiame posėdyje reikėtų patvirtinti 3 kvietimus teikti projektinius 

pasiūlymus (visi trys pagal gyventojų socialinės atskirties mažinimo prioritetą). Kvietimų tekstai,   

kvietimų grafikas pateikti tarybos nariams. Kvietimą pagal 2.1.1. veiksmą planuojama paskelbti 

2019 m. balandžio 10 d., pagal 2.1.2 veiksmą – 2019 m.  gegužės 6 d., pagal 2.1.3 veiksmą – 2019 

m. gegužės 13 d.  

 

SIŪLOMA. Patvirtinti kvietimus teikti projektinius pasiūlymus pagal šiuos Strategijos veiksmus:  

2.1.1. Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims. 

2.1.2. Organizuoti psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, atokvėpio paslaugų 

teikiamą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.  

2.1.3. Teikti informaciją apie socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims 

ir tarpininkauti jas gaunant.  

 

NUTARTA: 

Patvirtinti kvietimus teikti projektinius pasiūlymus pagal šiuos Strategijos veiksmus:  

2.1.1. Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims. 

2.1.2. Organizuoti psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, atokvėpio paslaugų 

teikiamą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.  



2.1.3. Teikti informaciją apie socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims 

ir tarpininkauti jas gaunant.  

 
BALSAVIMO REZULTATAI  

 Kazys Viršilas „UŽ“, Nijolė Mackevičienė „UŽ“, Ona Malūkienė „UŽ“, Daiva Butavičienė „UŽ“, 

Jonas Grušas „UŽ“, Algimantas Skersis „UŽ“ Evaldas Jakumas „UŽ“, Aldona Ozolienė „UŽ“. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo.  

Pirmininkė O. Malūkienė informavo, kad yra parengtas Skuodo miesto vietos plėtros 2016–

2022 m. strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos 

aprašas, kurį turi patvirtinti taryba. Aprašas pateiktas tarybos nariams.  

 

NUTARTA. Patvirtinti Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą.  
 

BALSAVIMO REZULTATAI  

Kazys Viršilas „UŽ“, Nijolė Mackevičienė „UŽ“, Ona Malūkienė „UŽ“, Daiva Butavičienė „UŽ“, 

Jonas Grušas „UŽ“, Algimantas Skersis „UŽ“ Evaldas Jakumas „UŽ“, Aldona Ozolienė „UŽ“. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų pagal atskirus 

kvietimus teikti projektinius pasiūlymus atrankai patvirtinimo.  

Pirmininkė O. Malūkienė pristatė parengtus vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos 

kriterijus pagal 1, 2 ir 3 kvietimus teikti projektinius pasiūlymus atrankai. 

  

NUTARTA. Patvirtinti vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus pagal 1, 2 ir 3 

kvietimus teikti projektinius pasiūlymus atrankai.  
 

BALSAVIMO REZULTATAI  

 Kazys Viršilas „UŽ“, Nijolė Mackevičienė „UŽ“, Ona Malūkienė „UŽ“, Daiva Butavičienė „UŽ“, 

Jonas Grušas „UŽ“, Algimantas Skersis „UŽ“ Evaldas Jakumas „UŽ“, Aldona Ozolienė „UŽ“. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl darbuotojų įdarbinimo. 

O. Malūkienė informavo, kad Strategijos įgyvendinimo administravimui yra skirta 113 300 

Eur. Pateikiama preliminari lėšų panaudojimo sąmata. Dalis paslaugų, susijusių su Strategijos 

administravimu, bus perkama, tačiau dalį atliks įdarbinti asmenys. Planuojama, kad projekto vadove 

dirbs O. Malūkienė (0,25 etato), projekto administratore – finansininke N. Stasiūtė (0,5 etato). 

Privaloma gauti tarybos sutikimą dėl darbuotojų įdarbinimo.  

 

NUTARTA. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu projekto vadovu įdarbinti O. Malūkienę (0,25 

etato), projekto administratore-finansininke N. Stasiūtę (0,5 etato).  
 

BALSAVIMO REZULTATAI  

Kazys Viršilas „UŽ“, Nijolė Mackevičienė „UŽ“, Ona Malūkienė „UŽ“, Daiva Butavičienė „UŽ“, 

Jonas Grušas „UŽ“, Algimantas Skersis „UŽ“ Evaldas Jakumas „UŽ“, Aldona Ozolienė „UŽ“. 

 

 

Pirmininkė                             Ona Malūkienė 

 

 

Sekretorė                                        Nijolė Mackevičienė  
      

 


