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ŠIRVINTŲ r. VVG VALDYBA
Širvintų r. VVG sudaro 2017 m. pabaigoje sudarė 47
nariai, valdybą - 11 narių:
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė - Valdybos pirmininkė, Širvintų r.
savivaldybės administracijos direktorė;
Diana Mičelienė - Širvintų r. savivaldybės administracijos Dokumentų
valdymo ir vietinio ūkio skyrius vedėja;
Romas Alfonsas Maršalka - Širvintų r. savivaldybės tarybos narys;
Dalia Taparauskienė - Družų kaimo bendruomenės pirmininkė;
Gediminas Makauskas - Anciūnų kaimo bendruomenės pirmininkas;
Živilė Šalkauskienė - Širvintų tėvų ir vaikų klubo narė;
Raimondas Bružas - VO Musninkų kaimo bendruomenės narys;
Virginija Dambrauskienė - Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės
parapijos atstovė;
Aurimas Inčiūra – ūkininkas;
Arūnas Martinėlis- ūkininkas;
Valdas Radionovas - Valdo Radionovo PĮ „Naidras“ savininkas.
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Širvintų r. VVG valdybos veikla
nuo 2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.






Valdyboje 2017 m. pasikeitė 1 narys – vietoje Evelinos
Buividienės patvirtintas Arūnas Martinėlis.
Valdyboje išlaikytas principas, kad ne mažiau kaip 27 proc.
narių būtų iki 40 m. amžiaus.
2017 m. įvyko 6 valdybos posėdžiai.

SVARSTYTA 2017-01-127 valdyboje :

Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020
metų vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo
ataskaitos tvirtinimo.
Protokolas:


http://archyvas.sirvintuvvg.lt/uploads/Protokolai2/Protokolas
_2017-01-27_Nr-39.pdf
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Širvintų r. VVG valdybos veikla
nuo 2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
SVARSTYTA 2017-02-13 valdyboje :





1.Dėl vietos projektų atrankos kriterijų
aptarimo Širvintų rajono vietos veiklos grupės 20152020 metų vietos plėtros strategijos priemonėms „Ūkio
ir verslo plėtra“, „NVO ir privataus verslo iniciatyvų
kūrimosi skatinimas“;
2. Dėl Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas
planuojamos datos paskelbimo.
3. Einamieji reikalai.

http://archyvas.sirvintuvvg.lt/uploads/Protokolai2/Protokolas_201702-13.pdf

4

Širvintų r. VVG valdybos veikla
nuo 2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
SVARSTYTA 2017-03-06 valdyboje :


Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020
metų vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo
patikslintos ataskaitos patvirtinimo.

http://archyvas.sirvintuvvg.lt/uploads/Protokolai2/Protokolas%20201703-06.pdf

SVARSTYTA 2017-04-03 valdyboje :
 Dėl 2014 m. gruodžio 19 d. Širvintų rajono vietos veiklos grupės
valdybos posėdžio protokolu Nr. 27 patvirtinto „Užbaigto vietos
projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimyno“ naujos
redakcijos.
http://archyvas.sirvintuvvg.lt/uploads/Protokolai2/Protokolas%20201704-03.pdf
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Širvintų r. VVG valdybos veikla
nuo 2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
SVARSTYTA 2017-06-22 valdyboje :
1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo Širvintų rajono
vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6) veiklos sričiai
“Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti”,
LEADER-19.2-6.4 patvirtinimo.
 2. Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų,
pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
procedūros aprašo patvirtinimo.
 3. Einamieji reikalai.
http://www.sirvintuvvg.lt/wp-content/uploads/2017/05/valdybos-protokolas2017-06-22.pdf
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Širvintų r. VVG valdybos veikla
nuo 2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
SVARSTYTA 2017-11-13 valdyboje :
 1.Dėl Kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus VPS priemonės „ŪKIO
IR VERSLO PLĖTRA“ Nr. LEADER-19.2-6 (toliau–VPS priemonė)
veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse
pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2, Vietos projektų finansavimo sąlygų
aprašo projekto (toliau – FSA) pritarimo.
 2. Dėl VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.26) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse
plėtoti (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-6.4 vietos
projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto.
 3. Dėl VPS priemonės „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi
skatinimas“, LEADER-19.2-SAVA-5, vietos projektų finansavimo
sąlygų aprašo projekto pritarimo.
http://www.sirvintuvvg.lt/wp-content/uploads/2017/05/valdybos-protokolas2017-06-22.pdf
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Širvintų r. VVG valdybos planuojama veikla
2018 metais

Kvietimų teikti vietos projektams dokumentų
tvirtinimas;
 Dalyvavimas vietos projektų atrankos komiteto
(valdybos) posėdžių darbe, paraiškų
svarstymas ir tvirtinimas, protokolo
nutariamosios ir dėstomosios dalies
pasirašymas;
 Širvintų r. VVG 2015-2020 metų vietos plėtros
strategijos metinės įgyvendinimo ataskaitos
svarstymas;
 Einamųjų reikalų svarstymas.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
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