
ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KOMITETO POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA 

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2021 m. vasario 3 d. Nr. PAK-8 

Širvintos 

 

Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis rašytinės 

procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2021-01-27 

rašytinės procedūros pabaiga – 2021-02-02, 17.00 val. 

Taikytas susirašinėjimo būdas – el. paštu. 

Vietos projektų tvirtinimo dokumentai buvo išsiųsti šiems adresatams: 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Atstovaujamas 

sektorius 

Atstovaujama 

organizacija 

El. pašto adresas 

1.  Ingrida 

Baltušytė - 

Četrauskienė 

Vietos valdžios 

sektorius 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

ingrida.baltusyte@sirvintos.lt 

 

2. Rytė Kružikė Vietos valdžios 

sektorius 

Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros 

centras 

ryte.bareckaite@gmail.com 

 

3. Neringa Lubytė Vietos valdžios 

sektorius 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

socialinių paslaugų 

centras 

mija25@gmail.com 

 

4. Gediminas 

Makauskas 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Visuomeninė 

organizacija Anciūnų 

bendruomenė 

g.makauskas@inbox.lt 

 

5. Dalia 

Taparauskienė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Družų kaimo 

bendruomenė 

dalia.taparauskiene@gmail.com 

 

6. Ieva 

Pumputienė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Šiaulių kaimo 

bendruomenė 

stungyte@gmail.com 

 

7. Mindaugas 

Korsakas 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Asociacija „Šeimų 

bendrystė“ 

mindaugas@vikingukaimas.lt 

 

8. Vilma Dainienė Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Viešoji įstaiga 

„Globalūs projektai“ 

vilma.gudeikaite@gmail.com 

 

9. Danielis 

Vysockis 

Verslo sektorius UAB „Askovita“ danielvys@gmail.com 

 

10. Aurimas Inčiūra Verslo sektorius Ūkininkas aurimas.inciura@gmail.com 

 

11. Arūnas 

Martinėlis 

Verslo sektorius Ūkininkė Kristina 

Martinėlienė 

arunas.martinelis@gmail.com 

 

 

Posėdžio medžiaga taip pat buvo išsiųsta: 

1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai, el. paštu: zum@zum.lt; 

2.Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, el. paštu: dokumentai@nma.lt. 
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Dalyvavo: valdybos pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, valdybos narys Gediminas 

Makauskas, valdybos narys Arūnas Martinėlis, valdybos narys Danielis Vysockis, valdybos narys 

Mindaugas Korsakas, valdybos narė Ieva Pumputienė, valdybos narys Aurimas Inčiūra, valdybos narė 

Dalia Taparauskienė, valdybos narė Vilma Dainienė,  valdybos narė Neringa Lubytė.  

Visi vietos projektų atrankos komiteto nariai el. paštu pateikė pasirašytas vietos projektų 

atrankos komiteto nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas. 

Nedalyvavo: valdybos narė Rytė Kružikė. 

Posėdyje dalyvavo 10 vietos  projektų atrankos komiteto narių, turinčių balso teisę (iš 11 narių),  

kvorumas yra. 

 

Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams 

departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Margarita Savickienė,  vietos 

projektų atrankos komiteto narė-stebėtoja, kuri pateikė atskirą nuomonę, jog Agentūra neturi pastabų 

dėl pateiktos vietos projektų vertinimo medžiagos, skirtos vietos projektams tvirtinti taikant rašytinę 

procedūrą. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo (reglamentas 

pridedamas). 

2. Dėl pritarimo MB „Kolibrio filmai“ vietos projektui „MB „Kolibrio filmai“ verslo plėtra” 

(ŠIRV-LEADER-6A-D-8-1-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį “Parama 

ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” LEADER-19.2-6.4, ir rekomendacijos jį perduoti į kitą 

vertinimo etapą. 

3. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projektui „Viešosios 

erdvės sutvarkymas prie Kiauklių ežero“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-3-2020), pagal VPS priemonę 

“Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ LEADER-19.2-SAVA-7,   

ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

4.  Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projektui „Viešųjų erdvių 

pritaikymas bendruomenės poreikiams Motiejūnų kaime“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-4-2020),  pagal 

VPS priemonę “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ 

LEADER-19.2-SAVA-7, ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

5. Dėl pritarimo Asociacijos „Šeimų bendrystė“ vietos projektui „Asociacijos „Šeimų 

bendrystė“ veiklos plėtra“ (ŠIRV-LEADER-6B-D-8-5-2020), pagal VPS priemonę „NVO socialinio 

ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) LEADER-19.2-

SAVA-1, ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

6. Dėl pritarimo Mindaugo Mašalo vietos projektui „Mindaugo Mašalo žemės ūkio produktų 

perdirbimo veiklos pradžia“ (Nr. ŠIRV-LEADER-3A-D-8-6-2020), pagal VPS priemonės 

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir 

(arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2,  ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

7. Dėl pritarimo MB “Juko Day“ vietos projektui „MB “Juko Day“ siuvimo veiklos įkūrimas“ 

(ŠIRV-LEADER-6A-D-8-7-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama 

ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER-19.2-6.2, ir rekomendacijos jį perduoti į kitą 

vertinimo etapą. 

8. Dėl pritarimo Rygaudo Guogio vietos projektui „Širvintų rajono ūkininkų 

bendradarbiavimas kuriant trumpąsias tiekimo grandines“ (ŠIRV-LEADER-3A-D-8-9-2020), pagal 

VPS priemonės „Bendradarbiavimas“  veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ LEADER-19.2-

16.4, ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

9. Dėl Dovydo Ožiūno vietos projekto „Dovydo Ožiūno verslo pradžia“ (ŠIRV-LEADER-6A-

D-8-2-2020), pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“  

LEADER-19.2-SAVA-5,  rekomendacijos projektą įtraukti į rezervinį sąrašą. 

10. Dėl Antano Tamaševičiaus vietos projekto „Antano Tamaševičiaus veiklos pradžia“ (ŠIRV-

LEADER-6A-D-8-8-2020) pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5, rekomendacijos projektą įtraukti į rezervinį sąrašą. 

1. SVARSTYTA. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. 



 2021-01-26 d.  VPS vykdytojos administracijos  el. paštu   siųsta PAK-o nariams darbo 

reglamento projektas.  PAK-o nariai supažindinti su vietos projektų atrankos komiteto (toliau – 

Komiteto) darbo reglamentu, atkreipiant dėmesį į vietos projektų paraiškų svarstymo ir tvirtinimo 

posėdžiuose tvarką,  taikant rašytinę procedūrą,  nuotolinį būdą ir kaip buvo įprasta posėdžius. 

Valdybos nariai klausimų svarstomu punktu dėl reglamento  nepateikė. 

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

Balsavo  „už“ vienbalsiai. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo MB „Kolibrio filmai“ vietos projektui „MB „Kolibrio filmai“ 

verslo plėtra” (ŠIRV-LEADER-6A-D-8-1-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” LEADER-19.2-6.4, ir rekomendacijos jį 

perduoti į kitą vertinimo etapą. 

MB „Kolibrio filmai“ vietos projekto „MB „Kolibrio filmai“ verslo plėtra” (ŠIRV-LEADER-

6A-D-8-1-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse plėtoti” 2021-01-26 d.  buvo VPS vykdytojos administracijos  el. paštu   siųsta 

PAK-o nariams vietos projekto vertinimo medžiaga, supažindinanti su vietos projekto pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo rezultatais. 

Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 0,75 etato darbo vietą ir išlaikyti 1,75 etato darbo 

vietas. Pareiškėjas prašo 25 929,50 Eur (be PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės 

nuosavomis piniginėmis lėšomis – 18 317,55 Eur su PVM. Projektui kvietimo lėšų pakanka. Vietos 

projekto „MB „Kolibrio filmai“ verslo plėtra” pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikta 70 

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

tikslų.  

Dėl pristatyto MB „Kolibrio filmai“ vietos projekto Komiteto nariams klausimų nei raštu nei 

žodžiu neiškilo.  

Rekomenduojama pritarti MB „Kolibrio filmai“ vietos projektą „MB „Kolibrio filmai“ verslo 

plėtra” (ŠIRV-LEADER-6A-D-8-1-2020) perduoti į kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 2. Pritarti MB „Kolibrio filmai“ vietos projektui „MB „Kolibrio filmai“ verslo 

plėtra” (ŠIRV-LEADER-6A-D-8-1-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį 

“Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projektui 

„Viešosios erdvės sutvarkymas prie Kiauklių ežero“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-3-2020), pagal VPS 

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

SAVA-7,   ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą; 

Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas 

prie Kiauklių ežero“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-3-2020), pagal VPS priemonę “Infrastruktūros 

gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ 2021-01-26 d.  buvo VPS vykdytojos 

administracijos el. paštu  siųsta PAK-o nariams vietos projekto vertinimo medžiaga, supažindinanti su 

vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatais. 

Įgyvendinus projektą bus įrengta laisvalaikio praleidimo erdvė, kuria naudotis galės 228 VVG 

teritorijos gyventojai. Pareiškėjas prašo 11 385,64 Eur (su PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie 

projekto prisidės savivaldybės biudžeto lėšomis – 4 773,88 Eur. Projektui kvietimo lėšų pakanka. 

Vietos projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas prie Kiauklių ežero“ pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo metu suteikta 40 balų. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą 

pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų.  

Dėl pristatyto Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projekto „Viešosios erdvės 

sutvarkymas prie Kiauklių ežero“ Komiteto nariai el. paštu ar žodžiu  klausimų nepateikė. Gautos PAK 

narių Kvietimo Nr. 8  VP paraiškų balsavimo anketos. Gautoje PAK-o narės Ingridos Baltušytės-

Četrauskienės anketoje nurodyta, kad dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projekto 

„Viešosios erdvės sutvarkymas prie Kiauklių ežero“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-3-2020) ji nusišalina, 

nes balsavimas svarstomu klausimu gali sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą. 



Rekomenduojama pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projektą 

„Viešosios erdvės sutvarkymas prie Kiauklių ežero“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-3-2020) perduoti į kitą 

vertinimo etapą. 

NUTARTA: 3. Pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projektui „Viešosios 

erdvės sutvarkymas prie Kiauklių ežero“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-3-2020), pagal VPS priemonę 

“Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“, ir rekomenduoti pradėti 

kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“– 9;  nusišalino - 1. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projektui 

„Viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės poreikiams Motiejūnų kaime“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-4-

2020), pagal VPS priemonę “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią 

aplinką“ LEADER-19.2-SAVA-7, ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projekto „Viešųjų erdvių pritaikymas 

bendruomenės poreikiams Motiejūnų kaime“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-4-2020), pagal VPS priemonę 

“Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ 2021-01-26 d.  buvo VPS 

vykdytojos administracijos  el. paštu   siųsta PAK-o nariams vietos projekto vertinimo medžiaga, 

supažindinanti su vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatais. 

Įgyvendinus projektą bus įrengta viešoji laisvalaikio praleidimo erdvė, kuria galės naudotis 266 

VVG teritorijos gyventojai. Pareiškėjas prašo 27 158,88 Eur (su PVM) paramos sumos. Pareiškėjas 

prie projekto prisidės savivaldybės biudžeto lėšomis – 6 789,72 Eur. Projektui kvietimo lėšų pakanka. 

Vietos projekto „Viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės poreikiams Motiejūnų kaime“ pridėtinės 

vertės (kokybės) vertinimo metu suteikta 50 balų. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir 

sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų.  

Dėl pristatyto Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos „Viešųjų erdvių pritaikymas 

bendruomenės poreikiams Motiejūnų kaime“ Komiteto nariams klausimų neiškilo. PAK-o narės 

Ingridos Baltušytės-Četrauskienės gautoje  anketoje nurodyta, kad dėl Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos vietos projekto „Viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės poreikiams Motiejūnų 

kaime“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-4-2020) ji nusišalina, nes balsavimas svarstomu klausimu gali sukelti 

viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą. 

Rekomenduojama pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projektą „Viešųjų 

erdvių pritaikymas bendruomenės poreikiams Motiejūnų kaime“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-4-2020) 

perduoti į kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 4. Pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos vietos projektui „Viešųjų 

erdvių pritaikymas bendruomenės poreikiams Motiejūnų kaime“ (ŠIRV-LEADER-6B-I-8-4-2020), 

pagal VPS priemonę “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“– 9;  nusišalino - 1. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Asociacijos „Šeimų bendrystė“ vietos projektui „Asociacijos 

„Šeimų bendrystė“ veiklos plėtra“ (ŠIRV-LEADER-6B-D-8-5-2020), pagal VPS priemonę „NVO 

socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) 

LEADER-19.2-SAVA-1, ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

VVG valdybos narys Mindaugas Korsakas pateikė nusišalinimą dėl šio klausimo svarstymo dėl 

galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto. Nusišalinimas priimtas. 

Asociacijos „Šeimų bendrystė“ vietos projekto „Asociacijos „Šeimų bendrystė“ veiklos plėtra“ 

(ŠIRV-LEADER-6B-D-8-5-2020), pagal VPS priemonę „NVO socialinio ir bendruomeninio verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) 2021-01-26 d.  buvo VPS vykdytojos 

administracijos  el. paštu   siųsta PAK-o nariams vietos projekto vertinimo medžiaga, supažindinanti 

su vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatais. 

 Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 1,2 etato darbo vietų ir išlaikyti 11,2 etato darbo vietų. 

Pareiškėjas prašo 37 360,34 Eur (su PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės iš vietos 

projekte numatytos vykdyti veiklos gautinomis lėšimis – 9 801,57 Eur. Projektui kvietimo lėšų 

pakanka. Vietos projekto „Asociacijos „Šeimų bendrystė“ veiklos plėtra“ pridėtinės vertės (kokybės) 



vertinimo metu suteikta 60 balų. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą 

pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų.  

Dėl pateikto Asociacijos „Šeimų bendrystė“ vietos projekto Komiteto nariams klausimų neiškilo. 

Gautos PAK-o narių Danielio Vysockio ir Mindaugo Korsako  anketos, kuriose  nurodyta, kad dėl 

projekto „Asociacijos „Šeimų bendrystė“ veiklos plėtra“ (ŠIRV-LEADER-6B-D-8-5-2020) Danielis 

Vysockis ir Mindaugas Korsakas  nusišalina, nes balsavimas svarstomu klausimu gali sukelti viešųjų 

ir privačiųjų interesų konfliktą. 

Rekomenduojama pritarti Asociacijos „Šeimų bendrystė“ vietos projektą „Asociacijos „Šeimų 

bendrystė“ veiklos plėtra“ (ŠIRV-LEADER-6B-D-8-5-2020) perduoti į kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 5. Asociacijos „Šeimų bendrystė“ vietos projektui „Asociacijos „Šeimų bendrystė“ 

veiklos plėtra“ (ŠIRV-LEADER-6B-D-8-5-2020), pagal VPS priemonę „NVO socialinio ir 

bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“– 8;  nusišalino - 2. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Mindaugo Mašalo vietos projektui „Mindaugo Mašalo žemės 

ūkio produktų perdirbimo veiklos pradžia“ (Nr. ŠIRV-LEADER-3A-D-8-6-2020), pagal VPS 

priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, 

rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2, ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Mindaugo Mašalo vietos projekto „Mindaugo Mašalo žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos 

pradžia“ (Nr. ŠIRV-LEADER-3A-D-8-6-2020), pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 

veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ 2021-01-26 

d.  buvo VPS vykdytojos administracijos  el. paštu   siųsta PAK-o nariams vietos projekto vertinimo 

medžiaga, supažindinanti su vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatais. 

 Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 1 etato darbo vietą ir išlaikyti 2 etatų darbo vietas. 

Pareiškėjas prašo 28 174,61 Eur (be PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės 

nuosavomis piniginėmis lėšomis – 19 306,60 Eur su PVM. Projektui kvietimo lėšų pakanka. Vietos 

projekto „Mindaugo Mašalo žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos pradžia“ pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo metu suteikta 70 balų. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs 

pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų.  

Dėl pristatyto Mindaugo Mašalo vietos projekto Komiteto nariai el. paštu ir žodžiu  klausimų 

nepateikė.  

Rekomenduojama pritarti Mindaugo Mašalo vietos projektą „Mindaugo Mašalo žemės ūkio 

produktų perdirbimo veiklos pradžia“ (Nr. ŠIRV-LEADER-3A-D-8-6-2020) perduoti į kitą vertinimo 

etapą. 

NUTARTA: 6. Pritarti Mindaugo Mašalo vietos projektui „Mindaugo Mašalo žemės ūkio 

produktų perdirbimo veiklos pradžia“ (Nr. ŠIRV-LEADER-3A-D-8-6-2020), pagal VPS priemonės 

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir 

(arba) plėtrai“  ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo MB “Juko Day“ vietos projektui „MB “Juko Day“ siuvimo 

veiklos įkūrimas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-8-7-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER-19.2-6.2, ir 

rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

MB “Juko Day“ vietos projekto „MB “Juko Day“ siuvimo veiklos įkūrimas“ (ŠIRV-LEADER-

6A-D-8-7-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse pradėti“ 2021-01-26 d.  buvo VPS vykdytojos administracijos  el. paštu   siųsta 

PAK-o nariams vietos projekto vertinimo medžiaga, supažindinanti su vietos projekto pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo rezultatais. 

Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 1 etato darbo vietą ir išlaikyti 3 etatų darbo vietas. 

Pareiškėjas prašo 37 338,35 Eur (be PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės 

nuosavomis piniginėmis lėšomis – 28 322,07 Eur su PVM. Projektui kvietimo lėšų pakanka. Vietos 

projektui „MB “Juko Day“ siuvimo veiklos įkūrimas“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu 



suteikti 55 balai. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę 

siekiant VPS tikslų.  

Dėl pateikto MB “Juko Day“ vietos projekto Komiteto nariams klausimų neiškilo. PAK nario 

Aurimo Inčiūros gautoje anketoje nurodyta, kad dėl MB “Juko Day“ vietos projekto „MB “Juko Day“ 

siuvimo veiklos įkūrimas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-8-7-2020) nusišalina, nes balsavimas svarstomu 

klausimu gali sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą. 

Rekomenduojama pritarti MB “Juko Day“ vietos projektą „MB “Juko Day“ siuvimo veiklos 

įkūrimas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-8-7-2020)  perduoti į kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 7. Pritarti MB “Juko Day“ vietos projektui „MB “Juko Day“ siuvimo veiklos 

įkūrimas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-8-7-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“– 9;  nusišalino - 1. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Rygaudo Guogio vietos projektui „Širvintų rajono ūkininkų 

bendradarbiavimas kuriant trumpąsias tiekimo grandines“ (ŠIRV-LEADER-3A-D-8-9-2020), pagal 

VPS priemonės „Bendradarbiavimas“  veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ LEADER-19.2-

16.4, ir rekomendacijos jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

Rygaudo Guogio vietos projektui „Širvintų rajono ūkininkų bendradarbiavimas kuriant 

trumpąsias tiekimo grandines“ (ŠIRV-LEADER-3A-D-8-9-2020), pagal VPS priemonės 

„Bendradarbiavimas“  veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo 

veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ 2021-01-26 d.  buvo VPS 

vykdytojos administracijos  el. paštu   siųsta PAK-o nariams vietos projektų vertinimo medžiaga, 

supažindinanti su vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatais. 

Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 1 etato darbo vietą ir išlaikyti 1 etato darbo vietą. 

Projektas įgyvendinamas su 4 partneriais: ūkininku Bronislavu Vošteriu, ūkininke Aušra Raudoniūte, 

ūkininke Eimute Lučiūniene, ūkininke Joana Zinkevičiene. Pareiškėjas prašo 39 104,00 Eur (be PVM) 

paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės nuosavomis piniginėmis lėšomis – 27 638,53 Eur su 

PVM. Projektui kvietimo lėšų pakanka. Vietos projektui „Širvintų rajono ūkininkų bendradarbiavimas 

kuriant trumpąsias tiekimo grandines“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikti 85 balai. 

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

Dėl pateikto Rygaudo Guogio vietos projekto Komiteto nariams klausimų neiškilo.  

Rekomenduojama pritarti Rygaudo Guogio vietos projektą „Širvintų rajono ūkininkų 

bendradarbiavimas kuriant trumpąsias tiekimo grandines“ (ŠIRV-LEADER-3A-D-8-9-2020) perduoti 

į kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 8. Rygaudo Guogio vietos projektui „Širvintų rajono ūkininkų bendradarbiavimas 

kuriant trumpąsias tiekimo grandines“ (ŠIRV-LEADER-3A-D-8-9-2020), pagal VPS priemonės 

„Bendradarbiavimas“  veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo 

veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

9. SVARSTYTA. Dėl Dovydo Ožiūno vietos projekto „Dovydo Ožiūno verslo pradžia“ (ŠIRV-

LEADER-6A-D-8-2-2020),  pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5,  rekomendacijos projektą įtraukti į rezervinį sąrašą. 

Kvietimo Nr. 8 buvo gautos 2 paraiškos pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“, LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui pagal šią priemonę buvo skiriama VPS 

paramos lėšų suma  - 49 910,25 Eur. Prašoma paramos suma pagal šią priemonę – 54 900,34 Eur.  

Pagal šią priemonę pateiktų paraiškų biudžetas yra 4 990,09 Eur didesnis už numatytą priemonės 

biudžetą Kvietime. 

Atsižvelgus į tai, kad trūksta lėšų, buvo sudarytas gautų vietos projektų paraiškų preliminarus 

prioritetinis sąrašas. Nustatytas pridėtinės vertės (kokybės) pereinamasis balas – 65 balai. 

Dovydo Ožiūno vietos projektui „Dovydo Ožiūno verslo pradžia“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-8-2-

2020),  pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 2021-01-26 d. 



buvo VPS vykdytojos administracijos  el. paštu   siųsta PAK-o nariams vietos projekto vertinimo 

medžiaga, supažindinanti su vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatais. 

 Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 1 etato darbo vietą ir išlaikyti 1 etato darbo vietą. 

Pareiškėjas prašo 31 221,12 Eur (be PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės 

nuosavomis piniginėmis lėšomis – 22 132,88 Eur su PVM. Vietos projektui „Dovydo Ožiūno verslo 

pradžia“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikti 65 balai. Vietos projektas yra pakankamai 

kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų.  

Dėl  Dovydo Ožiūno vietos projekto Komiteto nariai el. paštu ar žodžiu  klausimų nepateikė.  

Projektui kvietimo lėšų pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 

nepakanka. Rekomenduojama Dovydo Ožiūno vietos projektą „Dovydo Ožiūno verslo pradžia“ 

(ŠIRV-LEADER-6A-D-8-2-2020) įrašyti į rezervinių projektų sąrašą. 

NUTARTA: 9. Dovydo Ožiūno vietos projektą „Dovydo Ožiūno verslo pradžia“ (ŠIRV-

LEADER-6A-D-8-2-2020), pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5  įtraukti į rezervinį sąrašą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl Antano Tamaševičiaus vietos projekto „Antano Tamaševičiaus veiklos 

pradžia“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-8-8-2020) pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5, rekomendacijos projektą įtraukti į rezervinį sąrašą. 

Kvietimo Nr. 8 buvo gautos 2 paraiškos pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“, LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimui pagal šią priemonę buvo skiriama VPS 

paramos lėšų suma  - 49 910,25 Eur. Prašoma paramos suma pagal šią priemonę – 54 900,34 Eur.  

Pagal šią priemonę pateiktų paraiškų biudžetas yra 4 990,09 Eur didesnis už numatytą priemonės 

biudžetą Kvietime. 

Atsižvelgus į tai, kad trūksta lėšų, buvo sudarytas gautų vietos projektų paraiškų preliminarus 

prioritetinis sąrašas. Nustatytas pridėtinės vertės (kokybės) pereinamasis balas – 65 balai. 

Antano Tamaševičiaus vietos projekto „Antano Tamaševičiaus veiklos pradžia“ (ŠIRV-

LEADER-6A-D-8-8-2020),  pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“ 2021-01-26 d. buvo VPS vykdytojos administracijos  el. paštu   siųsta PAK-o nariams 

vietos projekto vertinimo medžiaga, supažindinanti su vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo rezultatais. 

 Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 0,75 etato darbo vietą ir išlaikyti 0,75 etato darbo vietą. 

Pareiškėjas prašo 23 679,22 Eur (be PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės 

nuosavomis piniginėmis lėšomis – 16 695,06 Eur su PVM. Vietos projektui „Antano Tamaševičiaus 

veiklos pradžia“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikti 65 balai. Vietos projektas yra 

pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų.  

Dėl pristatyto Antano Tamaševičiaus vietos projekto Komiteto nariai el. paštu ar žodžiu  

klausimų nepateikė   

Projektui kvietimo lėšų pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 

nepakanka. Rekomenduojama Antano Tamaševičiaus vietos projekto „Antano Tamaševičiaus veiklos 

pradžia“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-8-8-2020) įrašyti į rezervinių projektų sąrašą. 

NUTARTA: 10. Antano Tamaševičiaus vietos projekto „Antano Tamaševičiaus veiklos pradžia“ 

(ŠIRV-LEADER-6A-D-8-8-2020) pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5 įtraukti į rezervinį sąrašą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                         Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

 

 

Posėdžio sekretorė    Vita Janavičienė 

   


