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Posėdis vyko – 2020-06-09, 12.00 val. 

Posėdžio pirmininkė - Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

Posėdžio sekretorė – Vita Janavičienė, projekto administravimo vadovė. 

Dalyvavo: valdybos pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, valdybos narys Gediminas 

Makauskas, valdybos narys Arūnas Martinėlis, valdybos narys Mindaugas Korsakas, valdybos 

narys Aurimas Inčiūra, valdybos narė Dalia Taparauskienė, valdybos narė Rytė Bareckaitė, 

valdybos narė Vilma Gudeikaitė, valdybos narė Neringa Lubytė.  Kvorumas yra. 

Nadalyvavo: valdybos nariai Danielis Vysockis, Ieva Pumputienė 

Posėdyje taip pat dalyvavo VVG administratorė Rita Kacevičienė. 

Prieš pradedant posėdį, posėdžio pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė paklausė 

posėdžio dalyvių dėl jų nešališkumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto. VVG 

administratorė Rita Kacevičienė  informavo, kad valdybos narys Mindaugas Korsakas prie        

2020-05-22 d. pateiktos Viešosios įstaigos „Vikingų kaimas“ paraiškos pateikė prašymą dėl 

pateikto vietos projekto svarstymo nusišalinimo. Kiti vietos projektų atrankos komiteto nariai 

informavo, kad neturi galimo privačių ir viešų interesų konflikto. Visi vietos projektų atrankos 

komiteto nariai pasirašė vietos projektų atrankos komiteto nario nešališkumo ir konfidencialumo 

deklaracijas. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. 

2. Dėl pritarimo Indrės Mučinienės vietos projektui ,,Indrės Mučinienės verslo įsikūrimas“ 

(ŠIRV-LEADER-6A-D-7-1-2020), pagal VPS priemonę „NVO  ir privataus verslo iniciatyvų  

kūrimosi skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5“; 

3. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Aš – tai Tu“ vietos projektui  „VšĮ  „Aš – tai Tu“ 

ugdymo veiklos pradžia Krunuose“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-3-2020) pagal VPS priemonę „NVO 

ir privataus  verslo iniciatyvų  kūrimosi skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5“; 

4. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Vikingų kaimas“ vietos projektui „Etnokultūrinio 

turizmo paslaugų įgyvendinimas ir sklaida Širvintų r.“ (ŠIRV-LEADER-1A-D-7-2-2020) 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“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6; 

5. Dėl pritarimo Domanto Kanclerio vietos projektui „Vaizdo filmų ir televizijos programų 

gamybos plėtra“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-4-2020), pagal VPS priemonę „Ūkio  ir verslo  plėtra“ / 

veiklos sritis „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento. 

 Pranešėja Ingrida Baltušytė-Četrauskienė supažindino valdybos narius su vietos projektų 

atrankos komiteto (toliau – Komiteto) darbo reglamentu, kuriame numatyta vietos projektų paraiškų 

svarstymo ir tvirtinimo posėdžiuose tvarka. Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA: 1. Patvirtinti vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą.  

Balsavo  „už“ vienbalsiai. 



2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Indrės Mučinienės vietos projektui ,,Indrės Mučinienės 

verslo įsikūrimas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-1-2020), pagal VPS priemonę „NVO  ir privataus  

verslo iniciatyvų  kūrimosi skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5“. 

Pranešėja Rita Kacevičienė informavo, kad 2020 m. birželio 4 d. el. paštu buvo išsiųstas 

kvietimas dalyvauti PAK posėdyje ir posėdžio medžiaga visiems valdybos nariams, LR žemės ūkio 

ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Rita Kacevičienė paaiškino, kad Kvietimo Nr. 7 

visiems pateiktiems vietos projektams užtenka lėšų pagal atskiras VPS priemones ir veiklos sritis. 

  VVG administratorė Rita Kacevičienė supažindino Komiteto narius su Indrės Mučinienės 

vietos projekto ,,Indrės Mučinienės verslo įsikūrimas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-1-2020), 

vertinimo ataskaita. Projektas pateiktas pagal VPS priemonę „NVO  ir privataus  verslo iniciatyvų  

kūrimosi skatinimas“. Įgyvendinus projektą bus sukurta 1 nauja darbo vieta (etatas), bus  vykdomi 

užsakomieji statybiniai lauko tvarkymo darbai (kasinėjimo, griovimo, krovimo, žemės lyginimo) 

Širvintų VVG ir aplinkinių rajonų gyventojams bei verslams.  

Pareiškėja prašo 18 933,60 Eur (be PVM) paramos sumos. Projektui kvietimo lėšų pakanka. 

Vietos projekto ,,Indrės Mučinienės verslo įsikūrimas“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu 

suteikta 60 balų. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę 

siekiant VPS tikslų. Dėl R. Kacevičienės pristatyto vietos projekto Komiteto nariams klausimų 

neiškilo. PAK-o pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė siūlo pritarti Indrės Mučinienės vietos 

projektui ,,Indrės Mučinienės verslo įsikūrimas“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 2. Pritarti Indrės Mučinienės vietos projektui ,,Indrės Mučinienės verslo 

įsikūrimas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-1-2020), pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo 

iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5“ ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Aš – tai Tu“ vietos projektui  „VšĮ „Aš – 

tai Tu“ ugdymo veiklos pradžia Krunuose“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-3-2020) pagal VPS priemonę 

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

Pranešėja Rita Kacevičienė supažindino Komiteto narius su VšĮ „Aš – tai Tu“ vietos projekto  

„VšĮ „Aš – tai Tu“ ugdymo veiklos pradžia Krunuose“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-3-2020)  

vertinimo ataskaita. Projektas pateiktas VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų  

kūrimosi skatinimas“, pristatytas projekto tikslas ir uždaviniai. Įgyvendinus projektą planuojama 

sukurti 1 darbo vietą, pareiškėjas prašo 47 665,07 Eur (su PVM) paramos sumos. Projektui 

kvietimo lėšų pakanka. Vietos projekto „Aš – tai Tu“ ugdymo veiklos pradžia Krunuose“ pridėtinės 

vertės (kokybės) vertinimo metu suteikti 55 balai. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir 

sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų. Ingrida Baltušytė-Četrauskienė klausė, ar už 

prašomą paramos sumą 47 665,07 ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo veiklai vykdyti bus 

tinkamai parengta infrastruktūra, atitinkanti švietimo įstaigoms higienos ir sanitarijos reikalavimus. 

R. Kacevičienė paaiškino, kad VšĮ už paramos lėšas įgyvendinusi projektą iki galutinio mokėjimo 

prašymo pateikimo dienos, turės pateikti visas reikalingas pažymas dėl patalpų atitikimo projekte 

planuojamai veiklai vykdyti. Kitiems komiteto nariams klausimų neiškilo. PAK-o pirmininkė 

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė siūlo pritarti VšĮ „Aš – tai Tu“ vietos projekto „VšĮ „Aš – tai Tu“ 

ugdymo veiklos pradžia Krunuose“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 3. Pritarti Viešosios įstaigos „Aš – tai Tu“ vietos projektui  „VšĮ „Aš – tai Tu“ 

ugdymo veiklos pradžia Krunuose“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-3-2020) pagal VPS priemonę „NVO  

ir privataus  verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Vikingų kaimas“ vietos projektui 

„Etnokultūrinio turizmo paslaugų įgyvendinimas ir sklaida Širvintų r.“ (ŠIRV-LEADER-1A-D-7-2-

2020) 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“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6; 

Pranešėja Rita Kacevičienė supažindino Komiteto narius su Viešosios įstaigos „Vikingų 

kaimas“ vietos projektui „Etnokultūrinio turizmo paslaugų įgyvendinimas ir sklaida Širvintų r.“ 

vertinimo ataskaita. Projektas pateiktas 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“, pristatytas projekto tikslas ir 

uždaviniai. Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 1 naują darbo vietą, pareiškėjas prašo            

48 370,60 Eur (su PVM) paramos sumos. Projektui kvietimo lėšų pakanka. Vietos projekto 

„Etnokultūrinio turizmo paslaugų įgyvendinimas ir sklaida Širvintų r.“ pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo metu suteikta 55 balai. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą 

pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų. Dėl R. Kacevičienės pristatyto vietos projekto Komiteto nariams 

klausimų neiškilo. Posėdžio pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė siūlo pritarti Viešosios 

įstaigos „Vikingų kaimas“ vietos projektui „Etnokultūrinio turizmo paslaugų įgyvendinimas ir 

sklaida Širvintų r.“  ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 4. Pritarti Viešosios įstaigos „Vikingų kaimas“ vietos projektui „Etnokultūrinio 

turizmo paslaugų įgyvendinimas ir sklaida Širvintų r.“ (ŠIRV-LEADER-1A-D-7-2-2020) 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“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6 ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

Balsavo „už“ – 8, nusišalino - 1. 

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Domanto Kanclerio vietos projektui „Vaizdo filmų ir 

televizijos programų gamybos plėtra“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-4-2020), pagal VPS priemonę 

„Ūkio  ir verslo  plėtra“ / veiklos sritis „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti“, 

kodas LEADER-19.2-6.4. 

Rita Kacevičienė supažindino Komiteto narius su Domanto Kanclerio vietos projektui 

„Vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos plėtra“ vertinimo ataskaita. Projektas pateiktas 

pagal veiklos sritį  „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti“. Planuojama, kad  

įgyvendinus naują projektą  bus  sukurta 0,75 etato darbo vieta, pareiškėjas prašo 31 551,64 Eur (be 

PVM) paramos sumos. Projektui kvietimo lėšų pakanka. Vietos projekto „Vaizdo filmų ir 

televizijos programų gamybos plėtra“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikti 55 balai. 

Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS 

tikslų. Dėl R. Kacevičienės pristatyto vietos projekto Komiteto nariams klausimų neiškilo. PAK-o 

pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė siūlo pritarti Domanto Kanclerio vietos projektui 

„Vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos plėtra ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 5. Pritarti Domanto Kanclerio vietos projektui „Vaizdo filmų ir televizijos 

programų gamybos plėtra“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-4-2020), pagal VPS priemonę „Ūkio  ir verslo  

plėtra“ / veiklos sritis „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti“, kodas LEADER-

19.2-6.4  ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

Posėdžio pirmininkė                         Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

 

Posėdžio sekretorė    Vita Janavičienė 


