VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 2
2021 m. kovo 4 d.
Vilkaviškis
Posėdžio pradžia: 14:00 val.
Posėdžio pabaiga: 16:10 val.
Posėdžio pirmininkė – Daiva Riklienė.
Posėdžio sekretorė – Paula Aidukonienė.
Tarybą sudaro 12 tarybos narių. Posėdyje dalyvavo 10 tarybos narių: Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Savivaldybės tarybos narys Kęstas
Kružinauskas, Savivaldybės tarybos narys Renatas Gudaitis, Savivaldybės administracijos Jaunimo
reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė, Savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų
žmonių sąjungos pirmininkė Vita Zmitrevičienė, Vilkaviškio dekanato šeimos centro valdybos narys
Evaldas Plečkaitis, Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“ prezidentas Nerijus Demenius, Lietuvos
moksleivių sąjungos Vilkaviškio mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė Saulė Rūtelionytė,
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos tarybos narys Rimvydas Palubinskas.
Kiti posėdyje dalyvavę suinteresuoti asmenys: Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė,
Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė Rita Košubienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Bernardas Marčiukonis, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
direktorė Laura Sadauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,
Šeimenos seniūnijos seniūnas Gintas Bakūnas, Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas Ramūnas
Žemaitis, Gižų kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Svirupskienė, Vilkaviškio rajono kaimo
bendruomenių sąjungos pirmininkė Lina Kružinauskienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina
Grygelaitienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Galinaitienė, Didžiųjų Šelvių kaimo
bendruomenės pirmininkė Lina Bakaitienė, Paežerių kaimo bendruomenės pirmininkė Vida Kilnienė,
Matlaukio kaimo bendruomenės pirmininkė Daiva Dubauskienė, Matlaukio kaimo bendruomenės
atstovas Benas Mačiulaitis, Karklinių kaimo bendruomenės pirmininkė Jolita Tekorienė, VšĮ Meno ir
edukacijos centro direktorė Virginija Armanavičienė, VšĮ Meno ir edukacijos centro atstovė Jurga
Minčinauskienė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų pateiktų prašymų dėl dalinio projektų
finansavimo vertinimo.
1. SVARSTYTA. Dėl Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų pateiktų prašymų dėl
dalinio projektų finansavimo vertinimo.
Pranešėja, Jurga Grigaliūnaitė, informavo, kad posėdyje dalyvauja Vilkaviškio rajono
savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai, Vilkaviškio rajono savivaldybės
Bendruomeninių organizacijų tarybos nariai, Nevyriausybinių organizacijų pateiktų prašymų dėl dalinio
projekto finansavimo skyrimo vertinimo komisijos nariai ir projektų pareiškėjai, kurie yra pateikę
prašymus dėl dalinio projektų finansavimo.
Pranešėja, Jurga Grigaliūnaitė, informavo, kad Paežerių kaimo bendruomenė, Vištyčio
seniūnijos kaimo bendruomenė ir Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė pateikė paraiškas pagal

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos
plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ priemonę „Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-8. Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti – 7 500,00 Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki: 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto
išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą; 95 proc. visų tinkamų finansuoti
išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą.
Paežerių kaimo bendruomenės pirmininkė Vida Kilnienė pristatė planuojamą įgyvendinti
projektą. Pranešėja informavo, kad Paežerių kaimo bendruomenė planuoja įgyvendinti projektą (toliau –
Projektas) ,,Pagarbos tautinėms bei kultūros vertybėms didinimas“. Projekto tikslas – skatinti kaimo
gyventojų bendruomeniškumą, telkti pažintinei istorinei veiklai, taip didinant pagarbą tautinėms ir
kultūrinėms vertybėms. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Antano Petriko kapavietės
aplinkos tvarkymo kapitalinius darbus, atnaujinti aplinką ir suorganizuoti konferenciją žymių krašto
žmonių atminimui. Taip pat, numatoma suorganizuoti tradicinę Žolynų šventę Alksnėnuose bei minint
200 metų Stirniškių krašto įkūrimo jubiliejų, išleisti dviejų dalių knygas (planuojama knygų apimtis apie
250 psl., apie 200 vnt. egzempliorių), kuriose bus minima Stirniškių krašto istorija. Knygų leidybai
numatoma apie 1 500,00 Eur nuo bendros projekto vertės.
Bendra planuojamo įgyvendinti projekto ,,Pagarbos tautinėms bei kultūros vertybėms
didinimas“ vertė – 7 894,74 Eur, prašomas prisidėjimas prie projekto 5 proc. nuo bendros projekto vertės
arba 394,74 Eur.
BALSUOJA: „už“ – 9, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – 1.
NUTARTA: Pritarti daliniam projekto ,,Pagarbos tautinėms bei kultūros vertybėms didinimas“
finansavimui ir skirti 5 proc. nuo bendros projekto vertės, bet ne daugiau negu 394,74 Eur.
Pranešėja, Jurga Grigaliūnaitė, pristatė Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės planuojamą
įgyvendinti projektą. Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė planuoja įgyvendinti projektą (toliau –
Projektas) ,,Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas Vištyčio krašto bendruomenėse“. Projekto
tikslas – skatinti bendruomeniškumą ir pilietiškumą, išsaugojant ir puoselėjant jau sukurtas tradicijas.
Projekto įgyvendinimo metu kartu su Gražiškių, Karalkrėslio, Girėnų, Gudkaimio bendruomenėmis bus
suorganizuoti penki renginiai ir išvyka į Dzūkiją. Planuojama suorganizuoti tradicinę Joninių šventę
,,Joninės Gudkaimio kaime“ Gudkaimio kaimo bendruomenės namų teritorijoje, Karalkrėslio
bendruomenės namų erdvėje surengti Šeimų popietę, suorganizuoti tradicinę Gražiškių bendruomenės
šventę, Girėnuose suorganizuoti pilietiškumo skatinimo akciją ,,Lietuvos balsas iš Girėnų“, Vištyčio
seniūnijos kaimo bendruomenės namuose surengti tradicinę rudens derliaus šventę ,,Rudens prijuostė“.
Taip pat, suorganizuoti kelionę bendruomeniškumui skatinti į Druskininkų krašto bendruomenes.
Bendra planuojamo įgyvendinti projekto ,,Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas
Vištyčio krašto bendruomenėse“ vertė – 7 894,74 Eur, prašomas prisidėjimas prie projekto 5 proc. nuo
bendros projekto vertės arba 394,74 Eur. Projekto pareiškėjas posėdyje nedalyvavo.
BALSUOJA: „už“ – 9, „prieš“ – 1, „susilaikė“ – nėra.
NUTARTA: Pritarti daliniam projekto ,,Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas
Vištyčio krašto bendruomenėse“ finansavimui ir skirti 5 proc. nuo bendros projekto vertės, bet ne
daugiau negu 394,74 Eur.
Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Bakaitienė pristatė planuojamą
įgyvendinti projektą. Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė planuoja įgyvendinti projektą (toliau –
Projektas) ,,Veikime kartu“. Projekto tikslas – kaimo bendruomenėms veikiant kartu, palaikyti
bendruomeniškumą, pilietiškumą, atskleisti kiekvieno kaimo, bendruomenės unikalumą ir gebėjimus,
skatinti patirties sklaidą, partnerystės, savanoriškumo įgūdžius. Projekto metu Didžiųjų Šelvių kaimo

bendruomenėje planuojama suorganizuoti edukacinę programą ,,Maža bitutė-saldus medutis“,
Ramoniškių kaimo bendruomenėje ,,Muilo gaminimo“ edukaciją, Paežerių ,,Aukso Ragas“
bendruomenėje ,,Lino raižinių“ edukaciją. Siekiant pasisemti edukacinių programų organizavimo
patirties iš kitų bendruomenių, planuojama suorganizuoti dvi išvykas į Druskininkų ir Žemaitijos kraštą
(Plungę, Platelius, Telšius). Taip pat, Keturvalakių seniūnijos apylinkėse planuojama surengti
pilietiškumo akciją-žygį, kurio metu bus suteikta galimybė pasimokyti ir išbandyti šiaurietiško ėjimo
lazdas.
Bendra planuojamo įgyvendinti projekto ,,Veikime kartu“ vertė – 9 375,00 Eur, prašomas
prisidėjimas prie projekto 20 proc. nuo bendros projekto vertės arba 1 875,00 Eur.
BALSUOJA: „už“ – 4, „prieš“ – 1, „susilaikė“ – 5.
NUTARTA: Nepritarti daliniam projekto ,,Veikime kartu“ finansavimui ir neskirti prašomos
1 875 ,00 Eur sumos.
Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė, informavo, kad Karklinių kaimo bendruomenė planuoja teikti
paraišką pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto
kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-5. Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti 100 000,00 Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų
išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos yra PVM mokestis.
Karklinių kaimo bendruomenės pirmininkė Jolita Tekorienė pristatė planuojamą įgyvendinti
projektą. Karklinių kaimo bendruomenė planuoja įgyvendinti projektą (toliau – Projektas) ,,Karklinių
kaimo bendruomenės namų pritaikymas bendruomeninio verslo vystymui“. Projekto tikslas – pritaikyti
bendruomenės namų patalpas bendruomeninio verslo vystymui ir sociokultūriniam kaimo gyventojų
užimtumui didinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti ir įveiklinti 250 kv. m. antro
aukšto patalpas, Karkliniuose esančios patalpos yra Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybė,
bendruomenė jomis naudojasi pagal panaudos sutartį. Patalpose planuojama įrengti šildymą oras-vanduo,
pakeisti langus, duris, apšiltinti lubas ir grindis, supirkti reikiamą įrangą ir baldus reikalingus paslaugų
teikimui. Įsteigti 3 darbo vietas ir sukurti 2 etatus įdarbinant 3 jaunas Vilkaviškio rajono gyventojas, dvi
iš jų yra vietinės – iš Karklinių kaimo, kurios teiks kirpimo, manikiūro/pedikiūro bei sveikatinimo
paslaugas. Šiuo Projektu siekiama išlaikyti ir priartinti socialines paslaugas prie kaime gyvenančių
senjorų, vienišų, neįgaliųjų, daugiavaikių šeimų, mažas pajamas gaunančių kaimo gyventojų ir socialinę
atskirtį patiriančių žmonių, jiems suteikdami galimybę pasinaudoti socialinėmis paslaugomis savo
gyvenamojoje vietoje: tiek darbo ir fizinio aktyvumo terapijomis, grožio paslaugomis, SPA ir druskos
kapsule, masažine vonia.
Bendra planuojamo įgyvendinti projekto ,,Karklinių kaimo bendruomenės namų pritaikymas
bendruomeninio verslo vystymui“ vertė – 135 135,14 Eur, prašomas prisidėjimas prie projekto 26 proc.
nuo bendros projekto vertės, arba 35 135,14 Eur.
BALSUOJA: „už“ – 5, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 3.
NUTARTA: Pritarti daliniam projekto ,,Karklinių kaimo bendruomenės namų pritaikymas
bendruomeninio verslo vystymui“ finansavimui ir skirti 26 proc. nuo bendros projekto vertės, bet ne
daugiau negu 35 135,14 Eur.
Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė informavo, kad Kisiniškių kaimo bendruomenė pateikė paraišką
pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos
plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ priemonę „Saugumo didinimas viešosiose erdvėse“ Nr. LEADER19.2-SAVA-6. Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti – 28 000,00 Eur. Lėšos
vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki: 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai

vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą: 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai
vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą.
Pranešėja pristatė Kisiniškių kaimo bendruomenės planuojamą įgyvendinti projektą. Kisiniškių
kaimo bendruomenė planuoja įgyvendinti projektą (toliau – Projektas) ,,Viešųjų erdvių saugumo
užtikrinimas“. Projekto tikslas – užtikrinti vietos gyventojų ir turistų saugumą viešose Vilkaviškio
erdvėse. Įgyvendinant projektą planuojama Kisiniškių ir Patunkiškių kaimuose įrengti poilsio parkų
apšvietimą, įrengiant saulės baterijomis veikiančius šviestuvus, Alvito ir Gudkaimio kaimuose (įrengti
tvorą pagal reikalavimus) aptverti vaikų žaidimų aikšteles.
Bendra planuojamo įgyvendinti projekto ,,Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas“ vertė – 17
384,32 Eur, prašomas prisidėjimas prie projekto 20 proc. nuo bendros projekto vertės arba 3 476,84 Eur.
Projekto pareiškėjas posėdyje nedalyvavo.
Nuo šio klausimo svarstymo, dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo, nusišalino tarybos narys
Rimvydas Palubinskas.
BALSUOJA: „už“ – 5, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 2.
NUTARTA: Pritarti daliniam projekto ,,Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas“ finansavimui ir
skirti 20 proc. nuo bendros projekto vertės, bet ne daugiau negu 3 476,84 Eur.
Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė informavo, kad Matlaukio kaimo bendruomenė pateikė paraišką
pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sporto rėmimo fondo 2021 metų
kvietimą sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties
pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Minimali sporto projekto
Fondo lėšomis finansavimo suma 8 000,00 Eur. Maksimali projekto Fondo lėšomis finansavimo suma
450 000,00 Eur. Fondo lėšomis gali būti finansuojama ne daugiau kaip 90 procentų bendros projekto
tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Likusią sumą turi apmokėti pareiškėjas (ne mažiau kaip 10 procentų
nuo bendros projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos).
Matlaukio kaimo bendruomenės atstovas Benas Mačiulaitis pristatė planuojamą įgyvendinti
projektą. Matlaukio kaimo bendruomenė planuoja įgyvendinti projektą (toliau - Projektas) ,,Krepšinio
aikštelės renovacija Matlaukio kaime“. Projekto tikslas – pritaikyti aikštelę tiek sveikiems, tiek
neįgaliems asmenims juos į veiklas įtraukiant per kasmetinius sporto renginius. Projekto metu
planuojami atlikti darbai: krepšinio aikštelės dangos pakeitimas į ilgaamžę, saugią guminę dangą;
aikštelės pritaikymas naudoti neįgaliesiems, įrengiant specialius šaligatvius ir įsigyjant papildomus
mobilius krepšinio stovus; aikštelės aptvėrimas; gerbūvio aplink aikštelę sutvarkymas, šaligatviai,
nedidelės tribūnos. Šiuo Projektu siekiama mažinti socialinę atskirtį, skatinti bendruomenę būti fiziškai
aktyvesnei, formuoti saugią aplinką sportuoti ir bendrauti bei organizuoti kasmetinius sporto renginius.
Bendra planuojamo įgyvendinti projekto ,,Krepšinio aikštelės renovacija Matlaukio kaime“
vertė – 50 000,00 Eur, prašomas prisidėjimas prie projekto 10 proc. nuo bendros projekto vertės arba 5
000,00 Eur.
BALSUOJA: „už“ – 6, „prieš“ – 3, „susilaikė“ – 1.
NUTARTA: Pritarti daliniam projekto ,,Krepšinio aikštelės renovacija Matlaukio kaime“
finansavimui ir skirti 10 proc. nuo bendros projekto vertės, bet ne daugiau negu 5 000,00 Eur. Sprendimą
dėl projekto tvirtinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės taryboje teikti tik tuo atveju, jei bus patvirtintas
finansavimas.
Pranešėja Jurga Grigaliūnaitė informavo, kad VšĮ Meno ir edukacijos centras Lietuvos kultūros
tarybai yra pateikęs tris paraiškas dėl projekto ,,Atostogos su menu“, projekto ,,Meno popietės“ ir
projekto ,,Profesionaliojo meno sklaida“ įgyvendinimo. Paraiškų vertinimas vyksta iki 2021 m. kovo 31
d.

Pranešėja paprašė pareiškėjos pristatyti projektus. VšĮ Meno ir edukacijos centro atstovė Jurga
Minčinauskienė pristatė projektų ,,Atostogos su menu“, ,,Meno popietės“ ir ,,Profesionaliojo meno
sklaida“ pagrindinius tikslus bei planuojamas vykdyti veiklas.
VšĮ Meno ir edukacijos centro planuojamo įgyvendinti projekto (toliau – Projektas) ,,Atostogos
su menu“ tikslas – plėtoti ir įtvirtinti kokybiškas ir prasmingas vaikų bei jaunimo laisvalaikio paslaugas
Sūdavos regione. Projekto metu planuojama meno ir gamtos mokslų integracija grįsta dienos stovykla,
kurioje susitiks kūrybingi regiono jaunuoliai, Lietuvos meno profesionalai ir gamtos edukatoriai. Vyks
penkios kūrybinės stovyklos pamainos, kuriose sudalyvaus iki 200 vaikų ir jaunuolių (7-18 m.). Šios
stovyklos metu vyks praktiniai iliustracijų ir komiško meno, šiuolaikinio cirko, grafikos ir keramikos,
instaliacijos ir objektų meno užsiėmimai, kino peržiūros, protmūšiai, mentalinių žemėlapių kūrimas,
orientaciniai ir gamtos pažinimo žygiai.
Bendra planuojamo įgyvendinti projekto ,,Atostogos su menu“ vertė – 14 613,00 Eur, prašomas
prisidėjimas prie projekto 30 proc. nuo bendros projekto vertės arba 4 383,90 Eur.
BALSUOJA: „už“ – 3, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 5.
NUTARTA: Nepritarti daliniam projekto ,,Atostogos su menu“ finansavimui ir neskirti
prašomos 4 383,90 Eur sumos.
VšĮ Meno ir edukacijos centro planuojamo įgyvendinti projekto (toliau – Projektas) ,,Meno
popietės“ tikslas – sukurti ilgalaikes sąlygas kūrybingam, menininkų ir neabejingų kultūrai Sūdavos
regiono žmonių bendradarbiavimui. Projektas skirtas meno pasaulį norintiems labiau pažinti
suaugusiems regiono gyventojams. Projekto metu planuojami 4 teoriniai ir 4 praktiniai užsiėmimai bei
išvyka į kultūros instituciją. Teorinės paskaitos bus skirtos plėsti akiračiui, sudominti žmones įvairiais
meno istorijos aspektais, o praktiniuose užsiėmimuose bus išmėginama grafika, keramika, instaliacijos
ir objektų menas, vyks kino peržiūra. Šiuo Projektu siekiama ugdyti kultūrinį raštingumą, formuoti
naujus požiūrio į meną įgūdžius, suteikti impulsą tolesniems kūrybiško laisvalaikio pasirinkimams.
Bendra planuojamo įgyvendinti projekto ,,Meno popietės“ vertė – 12 000,00 Eur, prašomas
prisidėjimas prie projekto 30 proc. nuo bendros projekto vertės arba 3 600,00 Eur.
BALSUOJA: „už“ – 4, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 4.
NUTARTA: Nepritarti daliniam projekto ,, Meno popietės“ finansavimui ir neskirti prašomos
3 600,00 Eur sumos.
VšĮ Meno ir edukacijos centro planuojamo įgyvendinti projekto (toliau – Projektas)
,,Profesionaliojo meno sklaida“ tikslas – suteikti Vilkaviškio krašto bendruomenei galimybę susipažinti
su profesionaliąja Lietuvos daile, pagilinti jos sampratą, sukurti priemones, kurios žmonėms leis suvogti
ir savarankiškai įvertinti vaizduojamąjį meną. Pranešėja šį Projektą išskyrė prioritetiniu, kadangi, tai
tęstinis Projektas, kurio metu bendradarbiaujant kelios šalies kultūros įstaigoms, Paežerių dvare
įsikūrusiame Suvalkijos kultūros centre-muziejuje bus surengtos 2 žinomų Lietuvos menininkų Broniaus Leonavičiaus ir Arvydo Stanislovo Každailio – parodos, vyks išplėtota edukacinė programa,
skirta vietos bendruomenei ir jaunimui. Šiuo Projektu siekiama atkreipti dėmesį į talentingus autorius,
suvogti istorinių kūrinių atsiradimo procesus, ugdyti santykio su menu etiketą, atskleisti kiekvieno
dalyvio įgimtą kūrybingumą.
Bendra planuojamo įgyvendinti projekto ,,Profesionaliojo meno sklaida“ vertė – 8 650,00 Eur,
prašomas prisidėjimas prie projekto 30 proc. nuo bendros projekto vertės arba 2 595,00 Eur.
BALSUOJA: „už“ – 7, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 1.
NUTARTA: Pritarti daliniam projekto ,,Profesionaliojo meno sklaida“ finansavimui ir skirti 30
proc. nuo bendros projekto vertės, bet ne daugiau negu 2 595,00 Eur.

Posėdžio pirmininkė

(parašas yra)

Daiva Riklienė

Posėdžio sekretorė

(parašas yra)

Paula Aidukonienė

