
 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS 

2019 m. vasario 28 d. Nr. 58 

Širvintos 

Posėdis įvyko 2019 m.  vasario 25-28 d. susirašant elektroniniu paštu. 

Posėdžio pirmininkė – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė  

Posėdžio sekretorė –  Vita Janavičienė 

 

Dalyvauja 9 valdybos nariai: Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Danielis Vysockis, Aurimas Inčiūra,  Arūnas 

Martinėlis, Ieva Pumputienė, Mindaugas Korsakas, Vilma Gudeikaitė, Rytė Bareckaitė, Neringa Lubytė 

(nuomonės svarstomu klausimu pateiktos el. paštu).  

Nedalyvauja: Dalia Taparauskienė,  Gediminas Makauskas. 

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl Kvietimo  Nr. 4  teikti vietos projektus pagal VPS priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2, vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašo ir paraiškos pakeitimo pritarimo (priedas - prisegtuke). 

         2. Dėl Kvietimo  Nr. 4  teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti", Nr. LEADER-19.2-6.4,  vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašo ir paraiškos pakeitimo pritarimo (priedas - prisegtuke). 

3.  Dėl Kvietimo  Nr. 4  teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“,  LEADER-19.2-SAVA-5, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir paraiškos 

pakeitimo pritarimo (priedas - prisegtuke). 

4. Dėl Kvietimo  Nr. 4  teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „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“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašo ir paraiškos pakeitimo pritarimo (priedas - prisegtuke). 

5. Dėl Kvietimo  Nr. 4  teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašo ir paraiškos pakeitimo pritarimo (priedas - prisegtuke). 

6. Dėl Kvietimo Nr. 4  teikti vietos projektus pagal VPS priemonę “Infrastruktūros gerinimas sukuriant 

kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ LEADER-19.2-SAVA-7, vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašo ir paraiškos pakeitimo pritarimo (priedas - prisegtuke). 

 

SVARSTYTA.  Vadovaujantis Širvintų rajono vietos veiklos grupės Darbo reglamento, patvirtinto 

2013 m. vasario mėn. 21 d. visuotinio susirinkimo protokolu  Nr. 21,  punktu: „21. Esant skubiai svarstytinam 

klausimui, kuriam reikalingas Valdybos sprendimas, jis gali būti aptartas elektroniniu paštu. Sprendimas 

priimamas gavus Valdybos narių pritarimą raštu (elektoriniu paštu, faksu)“.  

Širvintų r. VVG administratorė el. paštu pateikė valdybos nariams posėdžio svarstomam klausimui 

medžiagą dėl Kvietimo  Nr. 4  vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų ir paraiškų pakeitimų pagal 

įsigaliojusią nuo š. m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymo 

Nr. 3D-64 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių patvirtinimo“  naują redakciją. Raštu, el. paštu gauti 9 (devynių) valdybos narių 

atsakymai dėl pateikto nutarimo projekto svarstomu darbotvarkės klausimu, 2 valdybos nariai raštu neatsakė. 

Į posėdžio aptariamo elektroniniu paštu klausimą 8 dalyviai atsiuntė pritarimus, 1 valdybos narys susilaikė. 

BALSUOJA: dėl nutarimo projekto „už“ – 8; susilaikė -1. 

NUTARTA: 

1. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir paraiškos pakeitimui  pagal VPS 

priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“  veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

Nr.LEADER-19.2-6.2. 

2. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir paraiškos pakeitimui   pagal VPS priemonės 

„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, Nr.LEADER-

19.2-6.4. 
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          3. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir paraiškos pakeitimui   pagal VPS priemonę 

„NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5. 

4. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo   ir paraiškos pakeitimui   pagal VPS 

priemonę „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“, Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6. 

5. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo   ir paraiškos pakeitimui   pagal VPS priemonės 

„NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5.priemonę „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. 

6. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir paraiškos pakeitimui   pagal VPS priemonės 

„NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-

5. priemonę “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ LEADER-19.2-

SAVA-7. 
 

 

 

Posėdžio pirmininkė                       Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

 

Posėdžio sekretorė    Vita Janavičienė 


