
 
 

KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS  
 

2022-12-02 Nr. P-7 

Kalvarija 
 

Posėdis įvyko elektroniniu paštu (virtualus posėdis rašytine sprendimų priėmimo procedūra) pagal 

Kalvarijos vietos veiklos grupės tarybos darbo reglamento 5 skyrių: 

posėdžio pradžia – 2022 m. lapkričio 30 d. 12.00 val.  

posėdžio pabaiga – 2022 m. gruodžio 2 d. 15.00 val. 
 

Posėdžio pirmininkė – Laima Karpavičienė. 

Posėdžio sekretorė – Evelina Didvalienė. 

Dalyvavo 7 tarybos nariai iš 11 (kvorumas yra, elektroninio balsavimo lapai pridedami): 

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

Verslo atstovai: Osvaldas Arelis, Edvardas Kajokas.  

Valdžios atstovai: Laima Karpavičienė, Kęstutis Krasnickas.  
 

Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje, kartu su posėdžio medžiaga, buvo 

išsiųsta el. p. 2022 m. lapkričio 30 d. Visi tarybos nariai galimo interesų konflikto neįžvelgė ir nuo 

klausimų svarstymo nenusišalimo. 
 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl kvietimo Nr. 12 dokumentų tvirtinimo VPS priemonei „Novatoriško verslo kūrimas ir 

plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. 
 

1. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 12 dokumentų tvirtinimas VPS priemonei „Novatoriško 

verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. 

Tarybos nariams el. paštu buvo pateiktas posėdžio klausimo paaiškinimas: 2021 m. gruodžio 

16 d. pasirašius susitarimą Nr. 3 ,,Dėl 2016 m. liepos 8 d. paramos sutarties Nr. 42VS-KM-15-1-06781 

keitimo“ buvo paskirtos papildomos lėšos Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. 

strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimui. 

Todėl yra organizuojamas kvietimas Nr. 12 teikti paraiškas pagal VPS priemonę „Novatoriško 

verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 

priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (angl. European Union Recovery Instrument) 

(toliau – EURI) lėšų. 

Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 53.1. punktą, kuris nurodo, kad kvietimo teikti vietos projektus dokumentus 

reikia tvirtinti VPS vykdytojos valdymo organui, turinčiam teisę priimti sprendimus dėl VPS 

įgyvendinimo, būtinas tarybos sprendimas šiuo klausimu. 

Pateikti sprendimo projektai:  

1 variantas. Patvirtinti kvietimo Nr. 12 dokumentus VPS priemonei „Novatoriško verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. 

2 variantas. Nepatvirtinti kvietimo Nr. 12 dokumentų VPS priemonei „Novatoriško verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. 

3 variantas. Susilaikau. 

Tarybos nariai klausimų ir pasiūlymų neturėjo. 

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

NUTARTA. Patvirtinti kvietimo Nr. 12 dokumentus VPS priemonei „Novatoriško verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. 
 

Posėdžio pirmininkė                                (parašas)                                           Laima Karpavičienė 

 

Posėdžio sekretorė                                   (parašas)                                           Evelina Didvalienė 


