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2021 m. gegužės 10 d. Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupėje (toliau – Grupė) yra 

11 narių. Susirinkime dalyvauja 10 Grupės narių. Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo. 

Susirinkime taip pat dalyvauja Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Daiva 

Riklienė, Administracijos vadovė Jurga Grigaliūnaitė, valdybos nariai Danguolė 

Gudeliauskienė,  Teisutė Čiapienė, Vitas Gavėnas, Vilkaviškio buriuotojų klubas „Škvalas“ 

narė Inesa Ližaitienė.  

Vadovaujantis Grupės įstatų 24 punkte nustatytais terminais ir tvarka, Grupės nariai  

apie šaukiamą susirinkimą buvo informuoti skelbimu laikraštyje „Santaka“. 

Susisirnkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Vienablasiai nutarta susirinkimo 

pirmininku išrinkti Daivą Riklienę, sekretore – Jurga Grigaliūnaitę. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl naujų narių priėmimo į Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupę. 

2. Dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų. 

3. Dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo į Vilkaviškio miesto vietos veiklos 

grupę. 

Pranešėja Daiva Riklienė informavo, kad yra gauti 2 prašymai dėl naujų narių 

įstojimo į Vilkaviškio miesto vietos grupę. Prašymus pateikė Vilkaviškio trečiojo amžiaus 

universitetas ir Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“. 

NUTARTA: Į Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės narius priimti Vilkaviškio 

trečiojo amžiaus universitetą ir Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubą „Rudenėlis“. 

             Balsuota: „už“ – 10, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės pirmininko 

rinkimų. 

Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė pristatė, kad vadovaujantis Grupės įstatų 18, 36 

punktais, LR Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu, visuotinio narių susirinkimo 

kompetencijoje yra rinkti Grupės pirmininką 3 (trijų) metų laikotarpiui ir pasiūlė Daivos 

Riklienės kandidatūrą.  

NUTARTA: Grupės pirmininke 3 (trijų) metų laikotarpiui išrinkti Daivą Riklienę.  

Balsuota: „už“ – 10, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės valdybos narių 

rinkimo. 

3.1. SVARSTYTA. Dėl valdybos narių skaičiaus nustatymo.  

Pranešėja Daiva Riklienė informavo, kad vadovaujantis Grupės įstatų 27 punktu, 

visuotinio narių susirinkimo kompetencijoje yra nustatyti grupės valdybos narių skaičių. 

Pranešėja taip pat pristatė, kad vadovaujantis Grupės Įstatų 28 punktu, bent vienas valdybos 

narys turi būti jaunesnis nei 29 metai, taip pat valdyba turi būti formuojama lyčių lygybės 

pagrindais t. y. kad vienos lyties atstovų skaičius neviršytų 60 proc. Iš bendruomeninių 

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

įmonių, savivaldybės tarybos turi atstovauti po vienodą skaičių valdymo organų narių.  

Atsižvelgus į visus keliamus reikalavimus, siūloma nustatyti narių skaičių – 9, 

atitinkamai išlaikant proporciją – 3 nariai ir Iš bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų 



nevyriausybinių organizacijų, 3 nariai iš asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių, 3 nariai iš 

savivaldybės tarybos.  

NUTARTA: nustatyti Grupės valdybos narių skaičių – 9 (devyni), atitinkamai 

išlaikant proporciją – 3 nariai ir Iš bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių 

organizacijų, 3 nariai iš asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių, 3 nariai iš savivaldybės 

tarybos deleguotų asmenų.  

Balsuota: „už“ – 10, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. 

 

3.2. SVARSTYTA. Dėl valdybos narių rinkimo. 

Pranešėja Daiva Riklienė informavo, kad vadovaujantis Grupės įstatų 27, 31 punktais, 

visuotinio narių susirinkimo kompetencijoje yra rinkti Grupės valdybos narius 3 (trijų) metų 

laikotarpiui.  

NUTARTA: 3 (trijų) metų laikotarpiui į Grupės valdybą išrinkti: 

Bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai: Inesa 

Ližaitienė (deleguotas asmuo nuo Vilkaviškio buriuotojų klubo „Škvalas“), Reda Besasparienė 

(deleguota nuo Vilkaviškio rajono turistų klubo „Vilkelis“), Alma Finagėjevienė (deleguota 

nuo Vilkaviškio rajono ROTARY klubo). 

Asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių atstovai: Gytis Lukoševičius (UAB 

„Lugvita“), Aloyzas Beržanskis (UAB „Vilkasta“), Teisutė Čiapienė (UAB „Teivida“). 

Savivaldybės tarybos deleguoti asmenys: Algirdas Neiberka, Vitas Gavėnas, 

Danguolė Gudeliauskienė (2019 m. birželio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

sprendimas Nr. B-TS-103 „Dėl asmenų delegavimo į Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės 

valdybą“). 

Balsuota: „už“ – 10, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                       Daiva Riklienė 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                       Jurga Grigaliūnaitė 


