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Kalvarijos miesto vietos veiklos grupėje (toliau – Kalvarijos m. VVG) yra 3 nariai 

(Kalvarijos savivaldybė, Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“, UAB „Kalvarijos statyba“). 

 Visuotiniame narių susirinkime, vykusiame nuotoliniu būdu, dalyvauja 3 nariai iš 3, 

kvorumas yra. Apklausoje dalyvavo ir sprendimus pateikė 3 nariai: Kalvarijos savivaldybės 

administracijos direktorius Valdas Aleknavičius, Asociacijos „Kalvarijiečių šeimų klubas“ vadovė 

Neringa Kalvaitienė, UAB „Kalvarijos statyba“ direktorius Darius Vasiliauskas). 

Vadovaujantis Kalvarijos m. VVG įstatų 37 punktu, nariai apie šaukiamą visuotinį narių 

susirinkimą buvo informuoti pasirašytinai. Taip pat dalyvauja Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 

pirmininkė Rūta Kučinskienė.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“, dėl susiklosčiusios situacijos šalyje, Kalvarijos 

miesto vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas vykdomas elektroninės apklausos būdu.  

Visuotinio susirinkimo nariams el. paštu buvo išsiųsta visa susirinkimo medžiaga 

atitinkamai pagal darbotvarkės klausimus ir prašoma pateikti savo sprendimą: UŽ, PRIEŠ arba 

SUSILAIKĖ konkrečiu klausimu, atsakymą siunčiant el. paštu. Apklausą vykdė ir protokolavo 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė, el. paštu  

kalvarijosmiestovvg@gmail.com.  

 Darbotvarkė:  

1. Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. 

tvirtinimo. 

2. Dėl Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veiklos ataskaitos ir finansinės ataskaitos už 

2019 m. tvirtinimo. 

3. Dėl revizoriaus ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. 

1. SVARSTYTA. Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos 

už 2019 m. tvirtinimo. 

 BALSUOTA. UŽ – 3, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai. 

NUTARTA. Patvirtinti Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą 

už 2019 m (ataskaita pridedama prie protokolo). 

2. SVARSTYTA. Dėl Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veiklos ataskaitos ir 

finansinės ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo (ataskaitos pridedamos prie protokolo). 

BALSUOTA. UŽ – 3, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai. 

NUTARTA. Patvirtinti Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą ir finansinę 

ataskaitą už 2019 m.  

3. SVARSTYTA. Dėl revizoriaus ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. 

Neringa Kalvaitienė nuo klausimo nusišalino.  

 BALSUOTA. UŽ – 2, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra.  
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NUTARTA. Patvirtinti revizoriaus ataskaitą už 2019 m. (ataskaita pridedama prie 

protokolo). 

  Prie protokolo pridedama balsavimo el. paštu lapai, 3 psl. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė     Rūta Kučinskienė 

 

 

  


