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

dalyvauja 7 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“), Danguolė Gudeliauskienė (atstovauja Vilkaviškio rajono savivaldybę). 

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. Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos tvirtinimas. 

2. Siūlomų finansuoti Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašo tvirtinimas. 

3. Siūlomų Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų rezervinio sąrašo tvirtinimas.  

 

1. SVARSTYTA. Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos tvirtinimas. 

Pranešėja Daiva Riklienė, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė, 

pristatė Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ataskaitą: gautų pasiūlymų skaičių, vertinimo procedūrą ir kt. 

NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 

vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitą.  

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

 

2. SVARSTYTA. Siūlomų finansuoti Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašo 

tvirtinimas. 

Pranešėja Daiva Riklienė, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė, 

pristatė siūlomų finansuoti Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašą, kuris pateiktas šiam 

posėdžiui ir pasiūlė tvirtinti. 

NUTARTA: Patvirtinti siūlomų finansuoti Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų 

sąrašą. 

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

 

3. SVARSTYTA. Siūlomų Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų rezervinio sąrašo 

tvirtinimas.  

Pranešėja Daiva Riklienė, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė, pristatė 

siūlomą tvirtinti Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų rezervinį sąrašą, kuris pateiktas šiam 

posėdžiui. 

 

 

 

 



NUTARTA: Patvirtinti siūlomą Kvietimo Nr. 2 rezervinių projektinių pasiūlymų 

sąrašą. 

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

 

 

Posėdžio pirmininkas                                   Vitas Gavėnas 

 

Posėdžio sekretorė                         Jurga Grigaliūnaitė 


