
KALVARIJOS vVG TARYBOS POSEDZIO
PROTOKOLAS

2017-04-19 Nr. P-2
Kalvarija

Posedis ivyko 2017-04-1913.30 val., adresu Ugniagesiq g. I2-3, Kalvarija.
PosedZio pirmininke - Laima Karpavidiene.
PosedZio sekretore - Jurgita Areliene
Dalyvavo Sie tarybos nariai: Amboltiene Danguole (verslo sektorius), Degutis Robertas (pilietines
visuomends sektorius), Karpavidiene Laima (vietos valdZios sektorius), Krasnickas Kgstutis
(vietos valdZios sektorius), Matulevidiene Judita (pilietines visuomends sektorius), Skilandis
Vytenis (verslo sektorius), Stankevidiene Ingrida (pilietines visuomenes sektorius), Sidlauskas
Nerijus (vietos valdZios sektorius), Taip pat dalyvavo Kalvarijos VVG pirmininkas Valdas
Aleknavidius ir proj ekto administratore Jurgita Areliene.

DARBOTVARI(E:

1. Kalvarijos WG pirmininko ataskaita u1,20I7 m.
2. Kalvarijos VVG finansine ataskaita uL20I7 m.
3. Del Kalvarijos VVG 2018m. veiklos programos tvirtinimo.
4. Del finansavimo s4lygq apra5o (toliau FSA) VPS priemones ,,Pagrindines paslaugos ir kaimq

atnaujinimas kaimo vietovese" veiklos srities ,,Parama investicijoms i visq rflSiq maZos
apimties infrastruktrir?" Nr. LEADER-19.2-7,2 vietos projektq atrankos kriterijq tvirtinimo.

5. Del FSA apraSo VPS priemones ,,Pagrindines paslaugos ir kaimrl atnaujinimas kaimo
vietovese" veiklos srities ,,Parama investicijoms i visq ruSiq maZos apimties infrastrukttr4"
Nr. LEADER-I9.2-7.2, VPS priemones ,,Vietos projektq parei5kejq ir vykdytojrl mokymas,

igUdZirl igijimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, VPS priemones ,,Kaimo gyventojq sutelktumo
skatinimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 papildomq ir specialiqjq tinkamumo s4lygq.

6. Del Kalvarijos VVG visuotinio nariq susirinkimo.
7. Einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA. Kalvarijos VVG pirmininkas Valdas Aleknavidius tarybos nariams pristate
veiklos ataskait4 ui,2017 metus.
NUTARTA. Nutarimu Siuo klausimu nebuvo.

SVARSTYTA. Kalvarijos VVG pirmininkas Valdas Aleknavidius tarybos nariams pristate
finansing ataskait4 u1,20I7 metus.
NUTARTA. Nutarimu Siuo klausimu nebuvo.

4. Del Kalvarijos VVG 2018m. veiklos programos tvirtinimo. Kalvarijos VVG pirmininkas
Valdas Aleknavidius pristate 2018 metq veiklos programQ.

NUTARTA. Patvirtinti Kalvarijos WG 2018 m. veiklos programQ.
Balsuota ,;JL" - I
Balsuota,,prie5" -0

5. SVARSTYTA. Del FSA VPS priemones ,,Pagrindines paslaugos ir kaimq atnaujinimas kaimo
vietovese" veiklos srities ,,Parama investicijoms i visq ruSiq maZos apimties infrastruktflrq"
Nr. LEADER-I9.2-7.2 vietos projektq atrankos kriterijq tvirtinimo.

Projekto administratore Jurgita Areliene pristate vietos projektq atrankos kriterijq pakeitimus.
Kalvarijos pirmininkas Valdas Aleknavidius pasiule kriterijaus ,,Projektas igyvendinamas

2.

a
J.



gyvenamojoje vietoveje su didesniu gyventojq skaidiumr" detalizavim4 - Gyventojq skaidius iki
400; Gyventojq skaidius 401-700; Gyventojq skaidius virS 700. Tarybos nariai Laima
Karpavidiene ir Vytenis Skilandis pasirlle i5braukti tredi4 punkt4 (Gyventojq skaidius virs 700).
Buvo svarstoma, kaip bus galima patikrinti ir kontroliuoti Sio kriterijaus igyvendinim4. Tarybos
nare Ingrida Stankevidiene primine, kad gyventojq skaidiq bus galima patikrinti per senilnijas ir
registrq centro i5raSus. Tarybos pirmininke Laima Karpavidiene pasi[le pritarti pasi[lytiems
pakeitimams.

NUTARTA. FSA VPS priemones ,,Pagrindines paslaugos ir kaimq atnaujinimas kaimo
vietovdse" veiklos srities ,,Parama investicijoms i visq n15iq maZos apimties infrastrukttr4" Nr.
LEADER-19.2-7.2 vietos projektq atrankos kriterijq tvirtinimui. Kriterijq ,,Projektas
igyvendinamas gyvenamojoje vietoveje su didesniu gyventojq skaidiumi" detalizuoti taip:
Gyventojq skaidius iki 400; Gyventojq skaidius 401-700: {gyvendinim4 tikrinti per seni[nijas ir
registrq centro i5raSus"

Balsuota ,,uL" - 8

Balsuota,,prie5" -0

6. Del FSA VPS priemonds ,,Pagrindines paslaugos ir kaimq atnaujinimas kaimo vietovdse"
veiklos srities ,,Farama investicijoms i visq rt5iq maZos apimties infrastruktlr4" Nr. LEADER-
19.2-7 .2, VFS priemon6s ,,Vietos projektq parei5kejq ir vykdy'tojq mokymas, ig[dZiq igijimas"
Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, VPS priemones ,,Kaimo gyventojq sutelktumo skatinimas" Nr.
LEADER- 1 9.2- SAVA-5 papildomq ir specialiqjq tinkamumo s4lygq"

Projekto administratore Jurgita Areliene pristate 2 kvietimo ruo5iamus FSA: VPS priemonds
,,Kaimo gyventojq sutelktumo skatinimas" paramos lyginamosios dalies pakeitimus. Prie5 tai buvo
iki 80 proc., naujai ruo5iamame FSA paramos lyginamoji dalis yra numatoma iki 95 proc., kai
investuojama i Zmogi5kqikapitalq. Kalvarijos VVG projekto administratore pasiiile i finansavimo
s4lygq apraS4 itraukti punkt4 del projekto tikslq ir uZdaviniq formulavimo. Projekto tiksluose ir
uZdaviniuose turetq atsispindeti veiksmai susijg su igyvendinamu projektu, o ne su parai5kos
ruoSimu.

NUTARTA. Tarybos nariai pritaria 2 kvietimo FSA keitimams ir pavede toliau FSA derinti
su Nacionaline Mokejimo Agentrlra prie Lemes ukio ministerijos.

Balsuota ,SrL" - 8

Balsuota,,prie5" -0

7. Del Kalvarijos WG visuotinio nariq susirinkimo.
Kalvarijos tarybos pirmininke Laima Karpavidiene informavo, kad pagal Kalvarijos VVG istatq
7 .4 punktq VVG taryba turi su5aukti visuotini nariq susirinkim4. Laima Karpavidiene pasille
susirinkim4 suSaukti balandlio 25 d. 18 val.

Balsuota ,,lJi" - 8

Balsuota,,prie5" -0

8" Einamieji klausimai. Kalvarijos VVG pirmininkas Valdas Aleknavidius pasiule keisti VVG
istatus del kvietimq, siundiamq el. pa5tu. Pasiule pakeisti punkt4, kad del visuotino susirinkimo
Kalvarijos VVG nariai bttq informuojami ne pasira5ytinai, o elektroniniu pa5tu arba sms
Zinute.
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