KALVARIJOS VVG TARYBOS POSEDZIO
PROTOKOLAS
2020-12-30Nr.T-7
Kalvarija
Posedis vyko - 2020-12-30, 18.00 vaL,vaizdo konferencijq ir pokalbiq platformoje Zoom.
PosedZio pirmininke - Laima Karpavidiene.
PosedZio sekretore - Evelina Didvaliene.
Dalyvavo 7 tarybos nariai i5 11 (kvorumas yra, kompiuterio ekrano nuotrauka pridedama):

Pilietinds visuomenOs atstovai: Robertas Degutis, Judita Matulevidiene, Ingrida Stankevidiend,
Kgstutis Pledkaitis.
Verslo atstovai: Vytenis Skilandis.
ValdZios atstovai: Laima Karpavidiene, Kgstutis Krasnickas.
Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posedyje, kartu su posedZio medZiaga, buvo
iSsiqstas el. p.2020 m. gruodZio 28 d.
Visi tarybos nariai galimo interesq konflikto neiZvelge ir nuo klausimq svarstymo
nenusiSalimo.

DARBOTVARKE:
1. Del Kalvarijos vietos veiklos grupes administravimo vadovo atleidimo i5 pareigq.
grupes administravimo vadovo priemimo i pareigas.
grupes visuotinio susirinkimo organizavimo.

2. DelKalvarijos vietos veiklos
3. Del Kalvarijos vietos veiklos

1. SVARSTYTA. Kalvarijos vietos veiklos grupes administravimo vadovo atleidimas

i5

pareigq.
Praneseja Laima Karpavidiene kalba, kad 2020 m. gruodZio 26 d. gautas Kalvarijos VVG
administravimo vadovo Valdo Aleknavidiaus pra5ymas atleisti ji i5 darbo, nes prades eiti pareigas
nesuderinamas su Kalvarijos VVG administravimo vadovo pareigomis. Laima Karpavidiene pasille
pritarti. Tarybos nariai klausimq, pasirilymq neturejo ir pritare sillymui.
Balsuota: uL, - T,prieS - 0, susilaike - 0.
NUTARTA. Atleisti administravimo vadovqYald1Aleknavidiq i5 darbo pagal pra5ym4 nuo
gruodZio 31 d. ir apmoketi uZ nepanaudotas kasmetines atostogas.

2. SVARSTYTA. Kalvarijos vietos veiklos grupes administravimo vadovo priemimas i
pareigas.

LaimaKarpavidiend pristato, kad2020 m. gruodZio 28 d. gautas Jurgitos Arelienes pra5ymas
nutraukti vaiko prieZiflros atostogas ir perkelti i5 projekto administratores i administracijos vadovo
pareigas. Prane5eja pasiule pritarti pra5ymui. Tarybos nartai klausimq, pasiUlymq neturejo ir pritare
praSymui.

Balsuota:

ul - T,prie5 - 0, susilaike -

0.

NUTARTA. Nutraukti Jurgitos Arelienes vaiko prieZiuros atostogas ir perkelti i5 projekto
administratores i administracijos vadovo pareigas nuo 2021m. sausio 4 d.
3. SVARSTYTA. Kalvarijos vietos veiklos grupes visuotinio susirinkimo organizavimas.
Laima Karpavidiene pristato, kad2020 m. gruodZio26 d. gautas Kalvarijos VVG pirmininko
Valdo Aleknavidiaus pra5ymas atleisti ji pirmininko pareigq, nes prades eiti pareigas nesuderinamas
su Kalvarijos VVG pirmininko pareigomis. Prane5eja kalba, kad pirminink4 skiria ir atleidLia
visuotinis nariq susirinkimas, todel vadovaujantis Kalvarijos VVG istatais ir atsiZvelgiant i tai, kad

Lietuvoje paskelbtas karantinas, siulo sausio 7 d. 18.30 val. su3aukti visuotini nariq susirinkim4, kuris
vyktq vaizdo konferencijq ir pokalbiq platformoje Zoom..
Tarybos nariai klausimq, pasi[lymq neturejo ir pritare sifilymui.
Balsuota: ui,-7, priei - 0, susilaike - 0.
NUTARTA. Kalvarijos VVG visuotini nariq susirinkim4 su5aukti sausio 7 d. 18.30 val.
konferencijq ir pokalbiq platformoje Zoom.

PosedZio pirmininke

Laima Karpavidiene

PosedZio sekretore

Evelina Didvaliene

