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Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės valdybą sudaro 9 valdybos nariai. Posėdyje 

dalyvauja 6 valdybos nariai: Reda Besasparienė (atstovauja Vilkaviškio rajono ROTARY 

klubą), Vitas Gavėnas (atstovauja Vilkaviškio rajono savivaldybę), Algirdas Neiberka 

(atstovauja Vilkaviškio rajono savivaldybę), Elena Savickienė (atstovauja Vilkaviškio LIONS 

klubą), Aloyzas Beržanskis (atstovauja UAB „Vilkasta“), Gintaras Brokevičius (atstovauja 

UAB „Gintrėja“), Gintautas Girniukaitis (atstovauja Vilkaviškio buriuotojų klubą „Škvalas“).  

Posėdyje taip pat dalyvauja Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Daiva 

Riklienė, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Jurga Grigaliūnaitė. 

Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. 

NUTARTA: 

 Išrinkti pirmininkaujančiu – Vitą Gavėną, sekretoriaujančiu – Jurgą Grigaliūnaitę. 

 Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 stabdymo pagal 

Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategiją.  

2. Dėl kvietimo Nr. 1 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, pagal Vilkaviškio 

miesto 2016-2023 m. plėtros strategiją, patikslintų dokumentų tvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 

stabdymo pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategiją.  

Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė informavo, kad yra poreikis tikslinti kvietimo teikti 

vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 dokumentus, pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 

m. plėtros strategijos 2.2.1 ir 2.2.3 veiksmus ir yra poreikis patikslinti vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos kriterijus pagal Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. plėtros strategijos 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 veiksmus. 

Pranešėja taip pat informavo, kad remiantis Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros 

strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo 

17.1 papunkčiu būtina sustabdyti kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1, 

pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategiją. 

NUTARTA: sustabdyti kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 

1, pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategiją. 

Balsuota: „už“ – 7, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl kvietimo Nr. 1 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, 

pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategiją, patikslintų dokumentų tvirtinimo. 

Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė pristatė patikslintus kvietimo teikti vietos plėtros 

projektinius pasiūlymus Nr. 1, pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategijos 2.2.1 

ir 2.2.3 veiksmus dokumentus ir pristatė patikslintus vietos plėtros projektinių pasiūlymų 

atrankos kriterijus pagal Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. plėtros strategijos 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3 veiksmus. 

NUTARTA: pavirtinti: 

1. Patikslintą kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Vilkaviškio 

miesto 2016-2023 m. plėtros strategijos 2.2.1. veiksmą „Konsultacijų teikimas jauno verslo 

subjektams steigiant ir plėtojant verslą“ Nr. 1. 



 2. Patikslintą kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Vilkaviškio 

miesto 2016-2023 m. plėtros strategijos 2.2.3. veiksmą „Priemonių savarankiškai veiklai 

vykdyti suteikimas“ Nr. 1. 

 3. Patikslintus vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus pagal 

Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. plėtros strategijos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 veiksmus. 

Nustatyti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2019 m. birželio 28 d. 18.00 val.  

Balsuota: „už“ – 7, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                   Vitas Gavėnas 

 

Posėdžio sekretorė                         Jurga Grigaliūnaitė 


