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ŠIRVINTŲ r. VVG VALDYBA
Širvintų r. VVG valdymo organą sudaro iš 11 narių, 4 iš
jų yra jauni žmonės iki 40 m.:
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;
Evelina Buividienė - UAB „Riolis“ direktorė;
Valdas Radionovas - Valdo Radionovo PĮ „Naidras“ savininkas.
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Širvintų r. VVG valdybos veikla
nuo 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
➢
➢

➢

Valdybos sudėtis 2016 m. nepakito.
Organizuojant Valdybos darbą, atkreiptas dėmesys, kad
VPS įgyvendinimo laikotarpiu būtų laikomasi principo, jog ne
mažiau kaip 27 proc. visų VVG valdybos narių būtų iki 40 m.
amžiaus.
2016 m. įvyko 4 valdybos posėdžiai.

SVARSTYTA 2016-01-19 valdyboje :

➢

Dėl Širvintų r. VVG 2015 – 2020 m. vietos
plėtros strategijos projekto tinkamų finansuoti
VPS administravimo išlaidų planavimo.

Protokolas:
http://sirvintuvvg.lt/uploads/Protokolai/Valdybos%20pro
tokolas%202016-01-19.pdf
3

Širvintų r. VVG valdybos veikla
nuo 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
SVARSTYTA 2016-03-07 valdyboje :

1.Dėl projekto „Širvintų rajono vietos veiklos grupės
2015-2020 metų vietos plėtros strategija” (Nr.
42VS-KV-15-1-06812-PR001) vertinimo, dėl dalies
„VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas” aptarimo ir
pakeitimų.
● 2. Einamieji reikalai.
Protokolas:
http://sirvintuvvg.lt/uploads/Protokolai2/2016-03-07%20
Protokolas%20Nr.34%20.pdf
●
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Širvintų r. VVG valdybos veikla
nuo 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
SVARSTYTA 2016-07-07 valdyboje :
●

●
●

Dėl naujos 2015-2020 m. Širvintų r. VVG
vietos plėtros strategijos (toliau – VPS)
vertinimo rezultatų ir VPS įgyvendinimo rodiklių
svarstymo.
Dėl metinio VPS administravimo išlaidų
poreikio pagrindimo aprašo svarstymo.
Protokolas:
http://sirvintuvvg.lt/uploads/2015-2020%20strategija/Pr
otokolas%20nr-36.pdf
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Širvintų r. VVG valdybos veikla
nuo 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
SVARSTYTA 2016-10-05 valdyboje :

●

Dėl 2015-2020 m. Širvintų r. VVG vietos
plėtros strategijos (toliau – VPS) patikslinimo.
2. Einamieji reikalai.

●

Protokolas:

●

http://sirvintuvvg.lt/uploads/Protokolai/Protokolas%20nr37_dalyviu_sar.pdf

6

Širvintų r. VVG valdybos funkcijos ,
patvirtintosVPS įgyvendinimo valdymui ir
stebėsenai
●
●

●
●

Vadovauja VVG veiklai laikotarpiuose tarp visuotinių
narių susirinkimų;
Svarsto dėl Širvintų r. VVG samdomų darbuotojų,
tvirtina reikalingą atlyginimų dydį, įgalioja Širvintų r.
VVG pirmininką sudaryti ir nutraukti sutartis su
administracijos darbuotojais;
Tvirtina kvietimų teikti vietos projektus dokumentus;
Svarsto ir teikia pasiūlymus VVG narių visuotiniam
susirinkimui dėl VPS pakeitimo;
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Širvintų r. VVG valdybos funkcijos ,
patvirtintosVPS įgyvendinimo valdymui ir
stebėsenai
●

●
●

●
●

Atlieka Širvintų r. VVG finansuojamų projektų atranką,
priima sprendimus dėl paramos lėšų projektams
įgyvendinti skyrimo;
Priima sprendimus dėl dalyvavimo VVG tinklo ar kitų
organizacijų veikloje;
Atlieka projektų lankymą vykdymo vietose ir
rekomendacinio pobūdžio vertinimą (bent vieną kartą
per projekto priežiūros laikotarpį);
Priima sprendimus dėl dalyvavimo kitose projektinėse
veiklose;
Įgyvendina kitas steigimo dokumentuose nustatytas
pareigas.
8

Širvintų r. VVG valdybos planuojama veikla
2017 metais
●

I-ojo Kvietimo teikti vietos projektus
dokumentacijos tvirtinimas;

●

Svarstymas ir teikimas pasiūlymų VVG narių
visuotiniam susirinkimui dėl VPS pakeitimo;

●

Širvintų r. VVG finansuojamų projektų atranka,
priėmimas sprendimų, užtikrinant vienodas
sąlygas visiems pareiškėjams dėl paramos
lėšų projektams įgyvendinti skyrimo;
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Širvintų r. VVG valdybos įsipareigojimai
●

Jeigu vietos projekto paraišką teiks Širvintų rajono
VVG kolegialaus valdymo organo narys, VVG
darbuotojas arba šiems išvardintiems asmenims artimi
asmenys ir dėl to gali kilti interesų konfliktas ir (arba)
atsiranda asmeninis suinteresuotumas, kaip tai
apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo (toliau
– Interesų derinimo įstatymas) 2 str. ir Reglamento
(ES) Nr. 966/2012 57 str., privalu pateikti rašytinį
prašymą nusišalinti nuo vietos projektų atrankos
(rašytinis prašymas nušalinti turi apimti vietos projektų
finansavimo sąlygų rengimo, vietos projektų paraiškų
vertinimo, vietos projektų tvirtinimo etapus).
10

Širvintų r. VVG valdybos įsipareigojimai
●

Valdyba įgyvendina įstatuose nustatytas pareigas.

●

Įgyvendinant VPS, valdyba laikysis nustatytos Širvintų
r. VVG vietos veiklos grupės ir sprendimo priėmimo
organų struktūros. VVG valdybos narių rotacija, kaip
apibrėžta įstatuose vyks kas 3 metai, keičiantis ne
mažiau kaip 1/3 valdybos narių, taip užtikrinant
lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią VVG veiklą.

●

Širvintų r. VVG valdyba, privalo nepažeisti principo
„iš apačios į viršų“, įsiklausyti į pilietinės visuomenės,
verslininkų, individų nuomonę.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ ☺
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