
 
 

KALVARIJOS VVG TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS  

 

2022-05-26 Nr. P-5 

Kalvarija 
 

Posėdis įvyko 2022 m. gegužės 26 d. 12.10 val., adresu Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija. 

Posėdžio pirmininkė – Laima Karpavičienė. 

Posėdžio sekretorė – Evelina Didvalienė. 

Dalyvavo 7 tarybos nariai iš 11 (kvorumas yra): 

Pilietinės visuomenės atstovai: Robertas Degutis, Judita Matulevičienė, Ingrida Stankevičienė. 

Verslo atstovai: Osvaldas Arelis, Edvardas Kajokas.  

Valdžios atstovai: Laima Karpavičienė, Kęstutis Krasnickas.  
 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės administravimo vadovo atleidimo iš pareigų. 

2. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės administravimo vadovo priėmimo į pareigas. 

3. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialisto priėmimo į pareigas. 

 
 

1. SVARSTYTA. Kalvarijos vietos veiklos grupės administravimo vadovo atleidimas iš 

pareigų. 

Pranešėja Laima Karpavičienė pristatė, kad 2022 m. gegužės 2 d. yra gautas Kalvarijos vietos 

veiklos grupės administratorės Jurgitos Arelienės prašymas, atleisti ją iš administravimo vadovės 

pareigų 2022 m. gegužės 31 d. pačiai prašant. Vadovaujantis Kalvarijos VVG tarybos darbo 

reglamento 10.3. punktu, kuris nurodo, kad VVG taryba priima sprendimus dėl darbuotojų priėmimo 

ir atleidimo iš darbo, būtinas tarybos sprendimas šiuo klausimu. 

Tarybos nariai klausimų ir pasiūlymų neturėjo. 

Balsuota: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Patvirtinti Kalvarijos vietos veiklos grupės metinės vietos plėtros strategijos 

,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ įgyvendinimo ataskaitą už 2021 

m. 
 

2. SVARSTYTA. Kalvarijos vietos veiklos grupės administravimo vadovo priėmimas į 

pareigas. 

Pranešėja Laima Karpavičienė kalba, kad 2022 m. gegužės 18 d. gautas Vytenio Skilandžio 

prašymas perkelti iš Kalvarijos vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialisto į administravimo 

vadovo pareigas nuo 2022 m. birželio 1 d. Vytenis Skilandis atitinka Kalvarijos vietos veiklos grupės 

vietos plėtros strategijos numatytus reikalavimus, šioms pareigoms užimti: aukštasis išsilavinimas ir 

ne mažesnė negu 5 m. darbo patirtis VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje (2015-2021 m. 

Kalvarijos vietos veiklos grupės tarybos narys). Vadovaujantis Kalvarijos VVG tarybos darbo 

reglamento 10.3. punktu, kuris nurodo, kad VVG taryba priima sprendimus dėl darbuotojų priėmimo 

ir atleidimo iš darbo, būtinas tarybos sprendimas šiuo klausimu. 

Tarybos nariai klausimų ir pasiūlymų neturėjo. 

Balsuota: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Perkelti Vytenį Skilandį iš Kalvarijos vietos veiklos grupės viešųjų ryšių 

specialisto į administravimo vadovo pareigas nuo 2022 m. birželio 1 d. 

 



3. SVARSTYTA. Kalvarijos vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialisto priėmimas į 

pareigas. 

Pranešėja Laima Karpavičienė teigia, kad 2022 m. gegužės 17 d. yra gautas Jurgitos 

Ivoškienės prašymas priimti į Kalvarijos vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistės pareigas nuo 

2022 m. birželio 1 d. Jurgita Ivoškienė atitinka Kalvarijos vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos numatytus reikalavimus, šioms pareigoms užimti: aukštasis išsilavinimas ir žinios 

LEADER metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse. 

Tarybos nariai klausimų ir pasiūlymų neturėjo. 

Balsuota: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA. Priimti Jurgitą Ivoškienę į Kalvarijos vietos veiklos grupės viešųjų ryšių 

specialistės pareigas nuo 2022 m. birželio 1 d. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                 (parašas)                                        Laima Karpavičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                    (parašas)                                        Evelina Didvalienė 


