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Dėl susiklosčiusios situacijos šalyje, paskelbto karantino, ir vadovaujantis LR Vidaus 

reikalų ministerijos rekomendacijomis Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės narių visuotinį 

susirinkimą buvo nuspręsta organizuoti rašytinės procedūros tvarka.  

2020 m. kovo 30 d. Vilkaviškio miesto veiklos grupėje (toliau – Vilkaviškio miesto 

VVG) yra 9 nariai (Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, Vilkaviškio rajono ROTARY 

klubas, Vilkaviškio rajono turistų klubas „Vilkelis“, Vilkaviškio buriuotojų klubas „Škvalas“, 

Vilkaviškio LIONS klubas, UAB „Gintrėja“, UAB „Teivida“, Uždaroji akcinė bendrovė 

„Lugvita“, Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“). 

Rašytinėje procedūroje dalyvavo 6 nariai: 

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba atstovaujama mero Algirdo Neiberkos. 

Vilkaviškio rajono ROTARY klubas atstovaujamas prezidento Mariaus Jasaičio. 

 Vilkaviškio buriuotojų klubas „Škvalas“ atstovaujamas prezidento Eimučio Inkratos. 

 UAB „Gintrėja“ atstovaujama direktoriaus Gintaro Brokevičiaus. 

             UAB „Teivida“ atstovaujama direktorės Teisutės Čiapienės. 

             Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkasta“ atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo 

Beržanskio.  

Ataskaita taip pat buvo išsiųsta Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės valdybos 

nariams. 

 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. plėtros strategijos metinės įgyvendinimo 

ataskaitos už 2019 metus tvirtinimo“.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. plėtros strategijos 

metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 metus tvirtinimo“.  

Remiantis Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-984 

„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-

992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 

(toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka visos vietos veiklos grupės iki balandžio 1 d. LR Vidaus 

reikalų ministerijai turi pateikti metines vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ataskaitas. 

Metinės ataskaitos, prieš jas teikiant Ministerijai, turi būti patvirtintos visuotinio miesto VVG 

narių susirinkimo. 

Sprendimo projektui pritarė 6 rašytinėje procedūroje dalyvavę VVG nariai. 

NUTARTA: patvirtinti Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. plėtros strategijos metinės 

įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus. 
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