
 

Išrašas 
 

ASOCIACIJA SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

VISUOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS  

 
2023 m. sausio 19 d. Nr. VS-01 

Skuodas 

 
Susirinkimo pirmininkė Ona Malūkienė  

Susirinkimo sekretorė Nijolė Mackevičienė 

 

Iš viso Skuodo MVVG yra 7 nariai. Visuotiniame susirinkime dalyvauja 6 narių atstovai. 

Kvorumas yra. Dalyvių sąrašas pridedamas.  

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Skuodo miesto vietos veiklos grupės Įstatų keitimo.  

2. Dėl naujų narių į Skuodo miesto vietos veiklos grupę priėmimo. 

3. Dėl stojamojo mokesčio ir metinio nario mokesčio nustatymo.  

4. Dėl 2023–2027 m. Skuodo miesto vietos plėtros strategijos rengimo.  

 

SVARSTYTA.  

1. Dėl Skuodo miesto vietos veiklos grupės Įstatų keitimo.  

Poreikį keisti Įstatus pristatė pirmininkė O. Malūkienė. Vietos plėtros strategijų rengimo 

ir atrankos taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. 

įsakymu Nr. 1V-672, 4.1. p. nurodyta, kad vertinant pateiktas vietos plėtros strategija,  bus 

žiūrima, ar MVVG tikslas ar vienas iš tikslų atitinka 2021–2027 metų investicijų programos 4.7 

konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų 

dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę 

marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją 

įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“. 

Šiuo metu galiojančiuose Įstatuose Skuodo MVVG tikslų formuluotė tokia:  

„11.1. aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto bendruomenės inicijuojamas 

vietos plėtras programas ir planus Skuodo mieste; 

11.2. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei 

organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų miesto ekonominei ir socialinei gerovei 

kelti; 

11.3. skatinti ir palaikyti vietines Skuodo miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos 

apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse; 

11.4. teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl 

Skuodo miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo; 

11.5. rengti Skuodo miesto vietos plėtros strategiją; 

11.6. organizuoti ir teikti paramą miesto nevyriausybinių, verslo ir viešųjų 

organizacijų projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

11.7. skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje; 



 

11.8. pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę 

integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. 

Pirmininkės nuomone, Skuodo MVVG tikslai neprieštarauja  2021–2027 metų investicijų 

programos konkretiems uždaviniams, tačiau yra grėsme, kad Strategijos vertinimo metu 

vertintojams gali kilti abejonių dėl atitikties. Todėl būtų tikslinga Skuodo MVVG Įstatus 

papildyti tokiais tikslais:  

„11.8. Skatinti Skuodo miesto gyventojų aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias 

galimybes ir aktyvų dalyvavimą“. 

11.9. Įgyvendinant integruotas priemones, didinti socialinę ir ekonominę 

marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją“. 

Pirmininkės nuomone, reikėtų koreguoti ir Įstatų 23.6 p. išdėstant jį taip: „23.6. priima 

sprendimus dėl narių priėmimo ir pašalinimo iš Skuodo miesto VVG“. 

 

SIŪLOMA.  

1. Papildyti įstatus tokiais punktais:  

„11.8. Skatinti Skuodo miesto gyventojų aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir 

aktyvų dalyvavimą“. 

11.9. Įgyvendinant integruotas priemones, didinti socialinę ir ekonominę marginalizuotų 

bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją“. 

2. Pakeisti Įstatų 23.6 p. išdėstant jį taip: „23.6. priima sprendimus dėl narių priėmimo 

ir pašalinimo iš Skuodo miesto VVG“. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI  

Petras Pušinskas „UŽ“, Aldona Ozolienė „UŽ“, Jonas Grušas „UŽ“, Ramutė Alšauskienė „UŽ“, 

Reda Šopagaitė „UŽ“, Daiva Butavičienė „Nedalyvavo“, Stanislovas Martinkus „UŽ“. 

 

NUTARTA.  

1. Papildyti įstatus tokiais punktais:  

„11.8. Skatinti Skuodo miesto gyventojų aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir 

aktyvų dalyvavimą“. 

11.9. Įgyvendinant integruotas priemones, didinti socialinę ir ekonominę marginalizuotų 

bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją“. 

2. Pakeisti Įstatų 23.6 p. išdėstant jį taip: „23.6. priima sprendimus dėl narių priėmimo ir 

pašalinimo iš Skuodo miesto VVG“. 

 

SVARSTYTA.  

2. Dėl naujų narių į Skuodo miesto vietos veiklos grupę priėmimo. 

Pirmininkė Ona Malūkienė informavo, kad Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos 

taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu 

Nr. 1V-672, 4.5.1. p. yra nurodyta, kad juridinis asmuo vadovaujasi partnerystės ir atvirumo 

principais  – įvairioms socialinėms grupėms suteikiamos vienodos galimybės dalyvauti rengiant 

ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją, siekiama į juridinio asmens veiklą įtraukti naujų narių 

(bendruomeninių ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) 

įmonių, kitų savivaldybės institucijų. Šiuo metu Skuodo miesto VVG yra 7 steigėjai ir tik jie yra 

nariais. Vadovaujantis taisyklių nuostatomis, privaloma sudaryti galimybę naujoms 

organizacijoms – biudžetinėms, verslo ir nevyriausybinėms – tapti Skuodo miesto vietos veiklos 

grupės nariais.  



 

Vidaus reikalų ministerija pataria įstaigas ir organizacijas kviesti jungtis prie miesto 

VVG veiklos viešinant per viešus gyventojų susirinkimus, televizijos ir radijo laidas, 

informaciniuose straipsniuose spaudoje, miesto VVG interneto svetainėje, socialiniuose 

tinkluose, atliekant gyventojų apklausas ir kt. Šio principo laikymąsi miesto VVG turės 

patvirtinti pasirašydama Projekto atitikties specialiesiems projektų atrankos kriterijams 

deklaraciją. 

SIŪLOMA. Paskelbti viešą kvietimą Skuodo mieste veiklą vykdantiems juridiniams, 

asmenims 2023 m. vasario – balandžio mėn. tapti Skuodo miesto vietos veiklos grupės nariais. 

Įpareigoti pirmininkę parengti ir paskelbti kvietimą.  

 

BALSAVIMO REZULTATAI  

Petras Pušinskas „UŽ“, Aldona Ozolienė „UŽ“, Jonas Grušas „UŽ“, Ramutė Alšauskienė „UŽ“, 

Reda Šopagaitė „UŽ“, Daiva Butavičienė „Nedalyvavo“, Stanislovas Martinkus „UŽ“. 

 

NUTARTA.  

2.  Paskelbti viešą kvietimą Skuodo mieste veiklą vykdantiems juridiniams asmenims 2023 m. 

vasario – balandžio mėn. tapti Skuodo miesto vietos veiklos grupės nariais. Įpareigoti pirmininkę 

parengti ir paskelbti kvietimą.  

 

SVARSTYTA.   

3. Dėl stojamojo mokesčio ir metinio nario mokesčio nustatymo. 

 

Pirmininkė O. Malūkienė informavo, kad Skuodo miesto VVG 2019 m. balandžio 9 d. 

visuotiniame susirinkime buvo nustatytas 50 Eur stojamasis mokestis, o metinis nario mokestis 

diferencijuotas – NVO sektoriui – 0 Eur/metus, o verslo sektoriaus atstovams ir Savivaldybei – 

30 Eur.  

Kadangi planuojama priimti naujus narius, aktualus klausimas dėl stojamojo ir nario mokesčių – 

palikti tokius pat ar keisti.  

P. Pušinskas pasiūlė palikti esamus stojamojo ir nario mokesčių dydžius.  

SIŪLOMA.  

3. Palikti esamus stojamojo ir nario mokesčių dydžius. 50 Eur stojamasis mokestis, o metinis 

nario mokestis diferencijuotas – NVO sektoriui – 0 Eur/metus, o verslo sektoriaus atstovams ir 

Savivaldybei – 30 Eur.  

 

BALSAVIMO REZULTATAI  

Petras Pušinskas „UŽ“, Aldona Ozolienė „UŽ“, Jonas Grušas „UŽ“, Ramutė Alšauskienė „UŽ“, 

Reda Šopagaitė „UŽ“, Daiva Butavičienė „Nedalyvavo“, Stanislovas Martinkus „UŽ“. 

  

NUTARTA. 3. Palikti esamus stojamojo ir nario mokesčių dydžius. 50 Eur stojamasis mokestis, 

o metinis nario mokestis diferencijuotas – NVO sektoriui – 0 Eur/metus, o verslo sektoriaus 

atstovams ir Savivaldybei – 30 Eur.  

 

SVARSTYTA.  

4. Dėl 2023–2027 m. Skuodo miesto vietos plėtros strategijos rengimo. 

Skuodo miesto vietos veiklos grupė viešojo pirkimo metu nupirko 2023–2027 metų vietos 

plėtros strategijos rengimo paslaugas. Paslaugų teikėja I. Butenienė pristatė Strategijos rengimo 

grafiką, pagrindines mintis.  

 

 

Pirmininkė           Ona Malūkienė 
 

                            

Sekretorė                   Nijolė Mackevičienė 


