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Dėl susiklosčiusios situacijos šalyje, paskelbto karantino ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ ir 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 

m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 

pakeitimo“ nuostatas, Vilkaviškio miesto vietos veiklos valdybos narių susirinkimą buvo nuspręsta 

organizuoti rašytinės procedūros tvarka.  

2020 m. gruodžio 18 d. Vilkaviškio miesto veiklos grupės valdybą sudaro 9 nariai. Rašytinėje 

procedūroje dalyvavo 7 nariai: Algirdas Neiberka (atstovauja Vilkaviškio rajono savivaldybę), Vitas 

Gavėnas (atstovauja Vilkaviškio rajono savivaldybę), Danguolė Gudeliauskienė (atstovauja Vilkaviškio 

rajono savivaldybę), Aloyzas Beržanskis (atstovauja UAB „Vilkasta“), Teisutė Čiapienė (atstovauja 

UAB „Teivida“), Reda Besasparienė (atstovauja Vilkaviškio rajono ROTARY klubą), Elena Savickienė 

(atstovauja Vilkaviškio LIONS klubą). 

 

RAŠYTINĖS PROCEDŪROS DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl pakeistos Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. plėtros strategijos tvirtinimo.   

  

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

Atliktų keitimų esmė: 

 

Vidaus reikalų ministerija (toliau - VRM), remdamasi apibendrinta informacija apie vietos 

plėtros projektus,  nustatė, kad Vilkaviškio miesto VVG Vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio miesto 

vietos plėtros strategija 2016 – 2023 metams“ (toliau- Strategija) 2.1.1 veiksmui „Tėvų auginančių 

vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir mokymas“ neatrinko projektų (veiksmui suplanuota paramos 

suma – 21 436 eurai). Įvertinusi tai, kad naujų projektų planuoti nėra galimybės, Ministerija nustatė 

galimą riziką, jog strategijos atitinkami veiksmai gali būti neįgyvendinti, o vietos plėtros strategijos 

rezultato ir (ar) produkto rodikliai nepasiekti. Dėl šios priežasties VRM inicijavo Vilkaviškio miesto 

2016–2023 m. plėtros strategijos pakeitimą, patikslinant strategijos įgyvendinimo veiksmams 

suplanuotas lėšas bei (esant poreikiui) rezultato ir (ar) produkto rodiklių reikšmes. 

 

Atsižvelgiant į šią VRM iniciatyvą, atlikti šie Strategijos pakeitimai: 

 



Iš Strategijos 2.1. Uždavinio: „Didinti neaktyvių darbingų gyventojų integraciją į darbo rinką, 

įskaitant bendradarbiavimą su Marijampolės miesto VVG ir Kalvarijos miesto VVG“ išbrauktas 

veiksmas „2.1.1. Tėvų auginančių vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir mokymas“ bei numatytos 

strategijos lėšos, skirtos šiam veiksmui įgyvendinti – 23 300 Eur. 

Trečiojo kvietimo paraiškų vertinimo Agentūroje metu vienas pareiškėjas – Rekreacinių 

paslaugų servisas - atsiėmė savo paraišką. Todėl ir šiam projektui skirtų lėšų atsisakyta, numatyta lėšų 

suma buvo 11 674,36 Eur. 

Atsisakius minėto veiksmo bei projekto ir sumažinus Strategijai reikalingas lėšas, Strategijoje 

atitinkamai patikslinti produkto ir rezultato rodikliai. 

Taip pat, remiantis faktine informacija apie vietos plėtros projektus ir atsižvelgiant į VRM 

rekomendacijas, patikslintos kitos Strategijos lėšos. 

Remiantis Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 92.4.1. papunkčiu, vietos 

plėtros strategijos keitimo forma turi būti suderinta su VVG nariais. Suderinus keitimo formą su VVG 

nariais, ji turi būti pateikta LR Vidaus reikalų ministerijai patvirtinti. 

 

Pakeistai Vietos plėtros strategijai pritarė 7 rašytinėje procedūroje dalyvavę VVG nariai.  

 

NUTARTA: pritarti pakeistai Vilkaviškio miesto 2016 – 2023 m. plėtros strategijai. 

  

  

  

Valdybos pirmininkas     Vitas Gavėnas  

  

Susirinkimo sekretorė   Daiva Balčiūnė 


