
 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. VASARIO 11 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. vasario 11 d. Nr. PAK-6 

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

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

1. ŠIRV-LEADER-

1C-M-6-1-2020 

Viešoji įstaiga 

„Globalūs 

projektai“ 

Mokymų ciklas 

„Rinkodara 

socialiniuose 

tinkluose“ 

55 13 124,83 Pritarti Viešosios įstaigos „Globalūs projektai“ vietos 

projektui ,,Mokymų ciklas „Rinkodara socialiniuose 

tinkluose“ (ŠIRV-LEADER-1C-M-6-1-2020), pagal VPS 

priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

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

2. ŠIRV-LEADER-

6A-D-6-2-2020 

MB „Čiobiškio 

slėnis“ 

Darnusis 

turizmas 

Čiobiškio 

slėnyje 

50 44 021,71 Pritarti MB „Čiobiškio slėnis“ vietos projektui ,,Darnusis 

turizmas Čiobiškio slėnyje“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-6-2-

2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėje pradėti“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

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

3. ŠIRV-LEADER-

6A-D-6-3-2020 

Martynas 

Preikšaitis 

Ekstremalaus 

bėgimo 

treniruotės 

60 7 945,84 Pritarti Martyno Preikšaičio vietos projektui 

„Ekstremalaus bėgimo treniruotės“ (ŠIRV-LEADER-6A-

D-6-3-2020) pagal VPS priemonę „NVO ir privataus 

verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

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

 

 

Posėdžio sekretorė                   .......................   Vita Janavičienė 
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Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

.................. Ingrida Baltušytė-Četrauskienė  .................... Gediminas Makauskas  

 

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

   

................... Aurimas  Inčiūra                                                           ....................  Danielis Vysockis 

   

.................... Mindaugas Korsakas   ................... Dalia Taparauskienė 

   

            


