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Kalvarija 

 
Dalyvauja valdybos nariai: (sąrašas pridedamas) 

Susirinkime dalyvauja 8 nariai iš 9, kvorumas yra.  

 Darbotvarkė: 

1. Dėl susirinkimo darbotvarkės ir pritarimo darbotvarkei. 

2. Dėl susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimų. 

3. Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 4 kvietimo dokumentų tvirtinimo. 

4. Dėl 4 kvietimo teikti projektinius pasiūlymus paskelbimo įgyvendinant pirmąjį Kalvarijos miesto 

vietos plėtros strategijos tikslą. 

1. SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkė ir pritarimas darbotvarkei. 

Rūta Kučinskienė, pristato valdybos nariams darbotvarkę ir siūlo balsuoti. 

BALSUOTA. UŽ – 8, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai. 

NUTARTA. Pritarti darbotvarkei. 

2. SVARSTYTA. Dėl susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimų. 

Irena Abraitienė siūlo susirinkimo pirmininke skirti Rūtą Kučinskienę, sekretore – Eriką Salatkienę. 

 Neringa Kalvaitienė, pritaria išsakytai nuomonei ir siūlo nariams balsuoti. 

BALSUOTA. UŽ – 8, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai. 

NUTARTA. Susirinkimo pirmininke paskirti Rūtą Kučinskienę, susirinkimo sekretore –Eriką 

Salatkienę. 

3. SVARSTYTA. Dėl Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 4 kvietimo dokumentų tvirtinimo. 

Rūta Kučinskienė valdybos nariams išsamiai pristatė 4 kvietimo dokumentus ir procedūras, reikalingas 

pagal Strategijų įgyvendinimo taisykles bei atsakė į valdybos narių klausimus.  

Kęstutis Bagdanavičius siūlo balsuoti už parengtus vietos plėtros strategijos 4 kvietimo dokumentus. 

BALSUOTA. UŽ – 8, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai. 

NUTARTA. Patvirtinti vietos plėtros strategijos 4 kvietimo dokumentus (dokumentai pridedami prie 

protokolo).  

4. SVARSTYTA. Dėl 4 kvietimo teikti projektinius pasiūlymus paskelbimo įgyvendinant pirmąjį 

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos tikslą. 

Rūta Kučinskienė valdybos nariams išsamiai pristatė informaciją apie ketvirto kvietimo teikti 

projektinius pasiūlymus paskelbimą, kad 2020 m. liepos 20 d.  skelbiamas ketvirtasis kvietimas.  

 Darius Vasiliauskas pritaria išsakytai nuomonei ir siūlo nariams balsuoti. 

BALSUOTA. UŽ – 8, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai. 

NUTARTA. Pritarti 4 kvietimo teikti projektinius pasiūlymus, įgyvendinant pirmąjį Kalvarijos miesto 

vietos plėtros strategijos tikslą, paskelbimui. 

 

Susirinkimo pirmininkė      Rūta Kučinskienė 

Susirinkimo sekretorė      Erika Salatkienė 


