
ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. GEGUŽĖS 13 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2019 m. gegužės 13 d. Nr. PAK-4 

Širvintos 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 

2015-2020 m.  vietos plėtros strategija“ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėje pradėti“, VPS 

priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ ir 

VPS priemonę „Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, 

veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Širvintų rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo 

ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, 

pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėje pradėti“, kodas Nr. LEADER-19.2-6.2 

1. 

ŠIRV-

LEADER-6A-

D-4-2-2019 

Rimvidas 

Zablackas 

Rimvido 

servisas 

55 4 993,98 Pritarti Rimvido Zablacko vietos projektui ,,Rimvido 

servisas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-4-2-2019) VPS 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama 

ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėje pradėti“ ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

2. 

ŠIRV-

LEADER-6A-

D-4-12-2019 

MB „Daudama“ Tvenkinio 

renovacija, 

paverčiant 

laisvalaikio 

praleidimo 

gamtoje vieta 

50 5 764,85 Pritarti MB „Daudama“ vietos projektui ,,Tvenkinio 

renovacija, paverčiant laisvalaikio praleidimo gamtoje 

vieta“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-4-12-2019) VPS 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama 

ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėje pradėti“ ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

3. 

ŠIRV-

LEADER-6A-

D-4-13-2019 

MB 

„Gandriukai“ 

MB Gandriukai 

verslo pradžia 

50 41 520,90 Pritarti MB „Gandriukai“ vietos projektui ,,MB 

Gandriukai verslo pradžia“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-4-

13-2019) VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėje 

pradėti“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 

4. 

ŠIRV-

LEADER-1C-

M-4-6-2019 

Viešoji įstaiga 

„Vikingų 

kaimas“ 

Mokymų 

programa 

„Inovacijų 

dirbtuvės su 

Design 

Thinking“ 

75 13 558,53 Pritarti viešosios įstaigos „Vikingų kaimas“ vietos 

projektui ,, Mokymų programa „Inovacijų dirbtuvės su 

Design Thinking““ (ŠIRV-LEADER-1C-M-4-6-2019) 

VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir rekomenduoti pradėti 

kitą vertinimo etapą. 



VPS priemonė „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

5. 

ŠIRV-

LEADER-6A-

D-4-1-2019 

Aivaras Mučinis Aivaro Mučinio 

verslo 

įsikūrimas 

85 44 850,00 Pritarti Aivaro Mučinio vietos projektui ,,Aivaro 

Mučinio verslo įsikūrimas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-4-

1-2019) VPS priemonę „NVO ir privataus verslo 

iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

6. 

ŠIRV-

LEADER-6A-

D-4-3-2019 

Visuomeninė 

organizacija 

bendruomenė 

„Vienkiemis“ 

Bendruomenės 

„Vienkiemis“ 

siuvimo veiklos 

pradžia 

75 6 125,58 Pritarti visuomeninės organizacijos bendruomenės 

„Vienkiemis“ vietos projektui ,,Bendruomenės 

„Vienkiemis“ siuvimo veiklos pradžia“ (ŠIRV-

LEADER-6A-D-4-2-2019) VPS priemonę „NVO ir 

privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

7. 

ŠIRV-

LEADER-6A-

D-4-4-2019 

 

 

Viešoji įstaiga 

„Collegis“ 

Maitinimo 

paslaugų 

teikimas 

Čiobiškio 

kaime, Širvintų 

rajone 

50 42 238,19 Pritarti viešosios įstaigos „Collegis“ vietos projektui 

,,Maitinimo paslaugų teikimas Čiobiškio kaime, 

Širvintų rajone“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-4-4-2019) 

VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“ ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

8. 

ŠIRV-

LEADER-6A-

D-4-5-2019 

Širvintų tėvų ir 

vaikų klubas 

Renginių ir 

švenčių 

organizavimo 

verslo įkūrimas 

55 23 120,00 Pritarti Širvintų tėvų ir vaikų klubo vietos projektui 

,,Renginių ir švenčių organizavimo verslo įkūrimas“ 

(ŠIRV-LEADER-6A-D-4-5-2019) VPS priemonę 

„NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

VPS priemonė „Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 

9. 

ŠIRV-

LEADER-6B-

I-4-7-2019 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Poilsio ir 

laisvalaikio 

zonos įrengimas 

Širvintų kaime 

75 28 671,80  Pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

vietos projektui ,,Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas 

Širvintų kaime“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-4-7-2019) VPS 

priemonę „Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo 

gyventojams patrauklią aplinką“ ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 



10. 

ŠIRV-

LEADER-6B-

I-4-8-2019 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Poilsio ir 

laisvalaikio 

zonos įrengimas 

Čiobiškio kaime 

75 34 229,35 Pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

vietos projektui ,,Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas 

Čiobiškio kaime“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-4-8-2019) 

VPS priemonę „Infrastruktūros gerinimas sukuriant 

kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

11. 

ŠIRV-

LEADER-6B-

I-4-9-2019 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Daugiafunkcinės 

sporto aikštelės 

įrengimas 

Medžiukų kaime 

75 33 605,55  Pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

vietos projektui ,,Daugiafunkcinės sporto aikštelės 

įrengimas Medžiukų kaime“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-4-

9-2019) VPS priemonę „Infrastruktūros gerinimas 

sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

12. 

ŠIRV-

LEADER-6B-

I-4-10-2019 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Poilsio ir 

laisvalaikio 

zonos įrengimas 

Juodiškių kaime 

80 34 256,96  Pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

vietos projektui ,,Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas 

Juodiškių kaime“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-4-10-2019) 

VPS priemonę „Infrastruktūros gerinimas sukuriant 

kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

13. 

ŠIRV-

LEADER-6B-

I-4-11-2019 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Poilsio ir 

laisvalaikio 

zonos įrengimas 

Gelvonų 

miestelyje 

75 34 229,35  Pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

vietos projektui ,,Poilsio ir laisvalaikio zonos įrengimas 

Gelvonų miestelyje“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-4-11-

2019) VPS priemonę „Infrastruktūros gerinimas 

sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                       .......................                                                Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                   .......................   Rita Kacevičienė 

 

 



Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

.................. Ingrida Baltušytė-Četrauskienė  .................... Gediminas Makauskas                           ....................  Vilma Gudeikaitė 

 

.................. Arūnas Martinėlis   ................... Ieva  Pumputienė 

   

.................. Rytė Bareckaitė   ................... Aurimas  Inčiūra 

   

.................. Neringa Lubytė .  ................... Dalia Taparauskienė 

   

.................... Mindaugas Korsakas          ....................  Danielis Vysockis  

 


