
KALVARIJOS WG TARYBOS POSEDZIO
PROTOKOLAS

2017-01-26 Nr. p-l
Kalvarija

Posedis ivyko 20ll-01-26 12.10 val., adresas Ugniagesiq g. l2-3,Kalvarija.
PosedZio pirmininke - Laima Karpavidiene.
PosedZio sekretore - Simona BraZinskaite.
Dalyvavo: 7 (septyni) valdybos nariai i5
pridedamas.

DARBOTVARI(E:

l1 (vienuolikos), kvorumas yru. Dalyviq s4ra5as

1. Del VVG tarybos darbo reglamento tvirtinimo;
2. Del VVG tarybos bendros veiklos tikslq nustatymo.
3. Del VVG administracijos darbo reglamento tvirtinimo;
4. Del VPS igyvendinimo valdymo ir stebesenos grupes sudarymo;
5. Del VPS igyvendinimo valdymo ir stebesenos tvarkos tvirtinimo;
6. Del metines VPS igyvendinimo ataskaitos tvirtinimo;

PosedZio pirmininke pasille sukeisti 4 ft 5 darbotvarkes klausimus vietomis, nes pagal
VPS igyvendinimo valdymo ir stebesenos tvark4 yra sudaroma VPS igyvendinimo valdymo ir
stebdseno s grupe. Pasirllymui pritata vienbalsiai.

1. SVARSTYTA. VVG tarybos darbo reglamento tvirtinimas. Tarybos pirmininke
Laima Karpavidiene pristate parengt4 VVG tarybos darbo reglament4 ir pasi[le ji patvirtinti.

Tarybos nanar pasi[lymui prrtard.
Balsavimo rczultatar '. uL, - 7, prie5 - 0, susilaike - 0.

NUTARTA. Patvirtinti VVG tarybos darbo reglament4 @ridedamas).

2, SVARSTYTA, VVG tarybos bendros veiklos tikslq nustatymas. Pirmininkas Valdas
Aleknavidius paai5kino, kad pagal strategijos ,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos pletros 2016-
2023 m. strategija" 8.3.2. punkt4 pirmuosiuose naujai iSrinktos VVG tarybos posedZiuose turi
bDti i5sikelti bendros veiklos tikslai laikantis pafinerystes principo. Kiekviename VVG tarybos
posedyje juos bus gahma tikslinti ar papildlti. Po ilgq diskusrjq buvo nusprgsta, kad bendros
veiklos tikslai gali sutapti su strategijos priemoniq tikslais. Svarstytas kiekvieno i5 sektoriq
galimas indelis bendros veiklos tikslams pasiekti.
Balsavimo rezultatai : ul - 7, prie3 - 0, susilaike - 0.

NUTARTA. Patvirtinti VVG tarybos bendros veiklos tikslus (pridedama).

3. SVARSTYTA. VVG administracijos darbo reglamento tvirtinimas. Pirrnininkas
Valdas Aleknavidius primine, kad VVG administracijos darbo reglamentas buvo patvirlintas
VVG valdybos 2012 m. geguZes 17 d. Pasikeitus situacijai, silloma patvirlinti naujos redakcijos
VVG administracij os darbo reglament4.

Tarybos nanar sillymui pritare.
Balsavimo rezultatai : uZ, - 7, prie5 - 0, susilaike - 0.

NUTARTA. Patvirtinti VVG administracij os dalbo reglament4 fur'idedamas).



4' SVARSTYTA. VPS igyvendinimo valdymo ir stebesenos tvarkos tvirtinimas, Tarybos
pirmininke Latma Karpavidiene primine, kad VVG turi vykdyti VpS igyvendi'imo vidaus
valdymo ir stebesenos kontrolg. VPS igyvendinimo valdymo ir stebesenbs tvarka parengta
atsiZvelgiant i taisyklirl reikalavimus bei i ,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos pletros ZOrc-ZiZZ
m. strategija" strategijoje nustatyt4 VPS igyvendinimo vidaus uuldyrno ir stebesenos vidaus
sistem4.

Pirmininkas Valdas Aleknavidius pasiule patvirtinti VPS igyvendinimo valdyrno ir.
stebesenos tvark4.

Tarybos nariai sillymui pritare.
Balsavimo rezultatar : uL - 7, prie5 - 0, susilaike - 0.

NUTARTA. Patvirtinti VPS igyvendinimo valdymo ir stebesenos tvark4 (pridedama).

5' SVARSTYTA. VPS igyvendinimo valdymo ir stebesenos grupes sudarymas. Tarybos
pirmininke Laima Karpavidiene paai5kino, kad pagal patvirtint4 tvaik4 VpS igyvendinimo
valdymo ir stebesenos grupe sudaroma iS VVG nariq ir administracijos darbuotojq. taip pat turi
bUti iSlaikyas partnerystes principas, t. y. grupes nariai turi atstovauti pilietinei visuomenei,
vietos valdLiai ir verslui.

Pirmininkas Valdas Aleknavidius i 5i4 grupg pasille itraukti VVG vieSqjrl ry5iq
specialistg Ast4 Ciparieng, VVG nari Zllvin4 Bukevidiq (pilietines visuomenes atstova) ir VVG
narf Vyteni Skilandi (verslo atstov4).

I5 Kalvarijos vaikq ir jaunimo klubo ,,Arka" deleguota nare i Si4 grupg yra Raimonda
Degute - pilietines visuomends atstove. 2017 m. sausio 24 d,. gautas raStas Nr. S-1 ,,Del atstov1l
delegavimo".

I(alvarijos savivaldybes tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-19
.,Del Kalvarijos savivaldybes atstovo delegavirno i Kalvarijos vietos veiklos grupes vietos
pletros 2016 - 2023 m. strategijos igyvendinimo valdymo ir stebesenos grupg" delegJotas narys
- Karolis Babeckas (vietos valdZios atstovas).

Tarybos pirmininke Laima Karpavidiene pasi[le patvirtinti nurnatomus grupes narius ir
pakviete i5 jq tarpo i5rinkti vPS igyvendinimo ir stebesenos grupes vadov4.

Tarybos narys Robertas Degutis pasille grupes vadove iSrinkti Ast4 CiparielE.
Tarybos nariai pritare siDlymams.

Balsavimo rezultatai : uZ. - 7, prieS - 0, susilaike - 0.

NUTARTA. Patvirtinti sudarl-t4 VPS igyvendinimo valdymo ir stebesenos grupg
(pridedama).

6. SVARSTYTA. Metines VPS igyvendinimo ataskaitos tvirtinirnas. Projekto
administratore Simona BraZinskaite informavo, kad pagal Vietos pletros strategijq,
igyvendinamq bendruomeniq inicijuotos vietos pletros bldu, administravimo taisykliq 43 punkt4
ataskaita turi buti patvirtinta VVG tarybos ir pateikta iki 2017 rn. vasar-io 1 d. Nacionalinei
mokejimo agenthrai prie Zemes ukio ministerijos. Plistatant metinE VPS igyvendinirno ataskait4,
priminta, kad atsiskaitymo laikotarpis -2016 m. liepos I d. -2016 m. gruodZio 3l d.
Pirmininkas Valdas Aleknavidius pasiule patvirtinti meting VPS igyvendinimo ataskait4.
Tarybos nariai pritare sirllymui.
Balsavimo rezu.ltatai : ti. - 7, prie5 - 0, susilaike - 0.

NUTARTA. patvirtinti metinE vPS igyvendinimo ataskait4 furidedama).

PosedZio pirmininke

PosedZio sekretore

Laima Karpavidiene

Sirnona BraZinskaite
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KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPES

TARYBOS POSEDZTO DALYVTU SARASAS
2017 m. sausio 26 d.

Kalvarija

Dalyvauja tarybos nariai:
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