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Dalyvių sąrašas pridedamas. 

             

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl 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. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl kvietimų teikti projektinius pasiūlymus patvirtinimo.  

Pirmininkė O. Malūkienė pristatė parengtus Kvietimus Nr. 2 ir Nr. 3 teikti projektinius 

pasiūlymus. 

NUTARTA. Patvirtinti Kvietimus Nr. 2 ir Nr. 3 teikti projektinius pasiūlymus. 

BALSAVIMO REZULTATAI  

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 2019-06-25 VRM ministro įsakymu Nr. 1V-570 buvo 

pakeistos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, todėl buvo pakoreguotas Skuodo miesto 

vietos plėtros 2016–2022 m. strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos 

vidaus tvarkos aprašas.  Šį aprašą 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  

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 pakoreguotus 2019 m. balandžio 9 d. Tarybos posėdyje 

patvirtintus  vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus 2 ir 3 kvietimams. Kriterijai 

koreguoti dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimų. 

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

teikti projektinius pasiūlymus atrankai.  

BALSAVIMO REZULTATAI  

 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                                        Neringa Stasiūtė  


