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Širvintų r. VVG nariai

Širvintų r. VVG narių skaičius ataskaitinių metų

pabaigoje - 47.

Iš jų:

- vietos valdžios sektoriaus atstovai – 3;

- pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai – 32;

- verslo sektoriaus atstovai – 12.



Širvintų r. VVG administracijos darbuotojai 

Administravimo vadovė – Vita Janavičienė (1 etatas);

Administratorė – Rita Kacevičienė (1 etatas);

Buhalterė – Žavinta Zarubienė (motinystės atostogose);

Buhalterė – Lina Gotovskienė (0,25 etato).



ADMINISTRAVIMAS 2018 m.

 Parengti ir išsiųsti – 104 raštai.

 Parengti ir pasirašyti – 29 įsakymai.

 Parengti VPS priemonių finansavimo aprašai ir
kvietimų teikti paraiškas dokumentai 2
Kvietimams;

 Atlikti 5 vietos projektų tarpiniai vertinimai.

 Pateikta Agentūrai strategijos (toliau - VPS)
metinė įgyvendinimo ataskaita;

 Pateikti Agentūrai 2 mokėjimo prašymai;

 Pateiktas ir suderintas su Agentūra metinis
finansinis planas.



Širvintų r. VVG 2018 m. finansavimas

 Širvintų r. VVG finansavimo šaltinis - projektas „Širvintų

rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros

strategija”.

 2016 m. birželio 10 d.LR žemės ūkio ministerijos kanclerio

potvarkiu projektui „Širvintų rajono vietos veiklos grupės

2015-2020 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – Strategija)

skirta parama – 1 441 880 Eurų;

 VPS 2018 m. administravimui Agentūros patvirtintas

finansinis planas – 48 096,74 Eur, iš šios sumos sutaupyta -

7 749,60 Eur. (Balansas, veiklos rezultatų ataskaita,

finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas VVG nariams

pateikta el. paštu)

 Agentūra Širvintų r. VVG pateiktas deklaruoti visas išlaidas

pripažino tinkamomis, jokių sankcijų nėra.



2018 m.  Finansavimo sąlygų aprašai VPS

priemonėms ir veiklos sritims

VPS priemonės pavadinimas
Gauta 

paraiškų

Skirtas 

finansavimas
Pastabos

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ 

1 - 1 paraišką atsiėmė

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ 

3 2 1 paraiškai 

finansavimas neskirtas

VPS priemonė „NVO ir privataus verslo 

iniciatyvų kūrimosi skatinimas“

3 1 1 paraišką atsiėmė, 

1 paraiškai 

finansavimas neskirtas

VPS priemonė „Parama NVO 

bendradarbiavimui organizuojant bendrus 

darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei 

ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu 

susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

rinkodarą“

0 0

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų 

ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

0 0



KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2

Kvietimo Nr. 2 metu buvo gautos 5 paraiškos. Iš jų -

2 paraiškoms skirtas finansavimas, 1 paraišką

atsiėmė, 2 paraiškos neatitiko ekonominio

gyvybingumo reikalavimų, todėl NMA neskyrė

finansavimo.

Pareiškėjui UAB „Kazliškės“ skirta iki 44 045,00

Eur parama, bus sukurta 1 nauja darbo vieta.

Pareiškėjui UAB „GSV Group“ skirta iki 30 380,00

Eur parama, bus sukurtos 2 naujos darbo vietos.



KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3

Kvietimo Nr. 3 metu buvo gautos 2 paraiškos. Iš jų -

1 paraiškai skirtas finansavimas, 1 paraišką atsiėmė.

Pareiškėjui Alvydui Roliui skirta iki 10 270,78 Eur

parama, bus sukurta 1,5 naujos darbo vietos.



2019 m. VVG veiklos planas

• Planuojami ne mažiau kaip 8 valdybos posėdžiai, 2
visuotiniai narių susirinkimai;

• Planuojami 4 informaciniai renginiai apie projektų
rengimą;

• Planuojamas 1 viešinimo ir aktyvinimo renginys –
išvyka į kitą rajoną, aplankant įgyvendintus
projektus.

• Planuojami potencialių vietos projektų paraiškų
teikėjų 2 mokymai, kurie tiesiogiai susiję su vietos
projektų rengimu pagal VPS prioritetų priemones,
kurių rengimui reikia specifinių žinių.



2019 m. VVG veiklos planas

• Partnerių paieška, idėjų išgryninimas, projekto veiklų analizė
projekto teikimui pagal ŽŪM ministro įsakymą "Dėl
teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos
priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo
projektų rengimas ir įgyvendinimas“ (paraiškų rinkimas
planuojamas nuo 2019-09-16 iki 2019-10-18)

• Tarptautinio vietos veiklos grupės bendradarbiavimo projekto
įgyvendinimui pasirengimas pagal ŽŪM ministro įsakymą
Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo
projektų rengimas ir įgyvendinimas“ (paraiškų rinkimas
planuojamas nuo 2019-06-03 iki 2019-07-05, nuo 2019-09-
16 iki 2019-10-18).



2019 m. VVG veiklos planas įgyvendinant VPS

Kvietimas Nr. 4, paraiškos renkamos nuo 2019-02-15 iki

2019-04-12

VPS priemonės pavadinimas
Planuojama  paramos 

suma

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse

pradėti“
132 132,00 Eur

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 33 886,00 Eur

VPS priemonė „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi

skatinimas“
209 256,00 Eur

VPS priemonė „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant

bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir

siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba)

vykdyti jų rinkodarą“

97 932,00 Eur

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas,

įgūdžių įgijimas“
27 800,00 Eur

VPS priemonė “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo

gyventojams patrauklią aplinką“
171 295,00 Eur



2019 m. VVG veiklos planas įgyvendinant VPS

Kvietimas Nr. 5 planuojamas 2019 metų antroje pusėje

VPS priemonės pavadinimas
Planuojama  paramos 

suma

VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“

Veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, 

rinkodarai ir (arba) plėtrai“ 
171 295,00 Eur

Priemonė skirta žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai skatinti.

Tinkami pareiškėjai:

• ūkininkai (fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu);

• juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės), užsiimantys žemės ūkio produktų 

perdirbimu ir (arba) rinkodara.



Širvintų r. VVG kita veikla

• Širvintų r. VVG atstovavimas Lietuvos kaimo tinkle;

• Širvintų r. VVG atstovavimas Lietuvos VVG tinkle;

• Dalyvavimas LEADER darbo grupėje, tarptautiniuose,

respublikiniuose, regioniniuose rajoniniuose renginiuose,

mugėse, parodose;

• Informacijos paieška ir sklaida socialiniams -

ekonominiams partneriams;

• Konsultacijos, praktinės pagalbos teikimas interesantams,

pareiškėjams.



DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

Tel.: 8 382 53334; +370 684 58409

el. p. www.sirvintuvvg.lt

http://www.sirvintuvvg.lt/

