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ŠIRVINTŲ r. VVG VALDYBA 

Širvintų r.  VVG valdybą sudarė - 11 narių:

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė - Valdybos pirmininkė, Širvintų r.

savivaldybės administracijos direktorė;

Neringa Lubytė - Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų

centro direktorė;

Rytė Bareckaitė - Širvintų r. Kultūros centro direktorė;

Dalia Taparauskienė - Družų kaimo bendruomenės pirmininkė;

Gediminas Makauskas - Anciūnų kaimo bendruomenės

pirmininkas;

Vilma Gudeikaitė - VšĮ “Globalūs projektai” direktorė;

Ieva Pumputienė - Šiaulių kaimo bendruomenės pirmininkė;

Mindaugas Korsakas - Asociacijos “Šeimų bendrystė” atstovas;

Aurimas Inčiūra – ūkininkas;

Arūnas Martinėlis - ūkininkas;

Danielis Vysockis - UAB “Askovita” direktorius. 2



Širvintų r. VVG valdybos veikla 

nuo 2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

 Valdyboje 2018 m. pasikeitė 5 nariai (pagal įstatus,

valdovaujantis ŽŪM taisyklių reikalavimu, ne rečiau kaip kas 3

metus turi pasikeisti mažiausiai 1/3 narių).

 Valdyboje išlaikytas principas, kad ne mažiau kaip 27 proc. narių

būtų iki 40 m. amžiaus.

 Naujai perrinkus valdybą, išlaikytas abiejų lyčių lygybės principas

(santykis 40:60).

 2018 m. Įvyko 5 valdybos posėdžiai.

SVARSTYTA 2018-01-22 valdyboje:

 Dėl Kvietimo Nr. 2 teikti projektus Vietos projektų finansavimo

sąlygų aprašų dokumentų tvirtinimo.

Protokolas:

http://www.sirvintuvvg.lt/wp-ontent/uploads/2018/03/valdybos-

protokolas-2018-01-22.pdf
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http://www.sirvintuvvg.lt/wp-ontent/uploads/2018/03/


Širvintų r. VVG valdybos veikla 

nuo 2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

SVARSTYTA 2018-01-30 valdyboje:

 Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020

metų vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo

ataskaitos tvirtinimo;

 Einamieji reikalai.

http://www.sirvintuvvg.lt/wp-content/uploads/

2018/03/valdybos-protokolas-2018-01-30.pdf
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http://www.sirvintuvvg.lt/wp-content/uploads/ 2018/03/valdybos-protokolas-2018-01-30.pdf


Širvintų r. VVG valdybos veikla 

nuo 2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

SVARSTYTA 2018-05-29 valdyboje :

 1. Dėl kvietimo Nr. 2 Vietos projektų finansavimo

sąlygų aprašų (toliau – FSA) tikslinimo.

 2. Dėl Kvietimo Nr. 2 vietos

projektų preliminaraus planuojamų išlaidų naudos ir

kokybės, tinkamumo vertinimo procedūrų.

 3. Dėl Kvietimo Nr. 2 „Širvintų rajono vietos veiklos

grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategija“

(toliau – VPS) vietos projektų paraiškoms

skiriamo biudžeto.

 4. Einamieji reikalai.

 http://www.sirvintuvvg.lt/wp-ontent/uploads/2018/03/

valdybos-protokolas-2018-05-29.pdf
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http://www.sirvintuvvg.lt/wp-ontent/uploads/2018/03/ valdybos-protokolas-2018-05-29.pdf


Širvintų r. VVG valdybos veikla 

nuo 2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

SVARSTYTA 2018-10-30 valdyboje:

 Dėl Kvietimo Nr. 3 teikti vietos projektus termino pratęsimo

Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 m. vietos

plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo

plėtra“ veiklos sričiai “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo

vietovėse pradėti”; priemonei „NVO ir privataus verslo

iniciatyvų kūrimosi skatinimas“; priemonei „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“; priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų

mokymas, įgūdžių įgijimas“ nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. 9.00

val. iki 2018 m. lapkričio 26 d. 17.00 val.

http://www.sirvintuvvg.lt/wp-ontent/uploads/2018/03/ valdybos-

posedis-2018-10-30.pdf
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http://www.sirvintuvvg.lt/wp-ontent/uploads/2018/03/


Širvintų r. VVG valdybos veikla 

nuo 2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

SVARSTYTA 2018-12-21 valdyboje :

 Dėl Kvietimo  Nr. 3  Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašo (toliau – FSA) pakeitimo.

 2. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo ir

bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo Širvintų r.

VVG administracijos darbuotojams.

http://www.sirvintuvvg.lt/wp-

content/uploads/2018/03/valdybos-posedis-2018-12-

21.pdf

Bendras VVG valdymo organo narių, dalyvavusių

posėdžiuose, skaičiaus vidurkis - 9
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http://www.sirvintuvvg.lt/wp-content/uploads/2018/03/valdybos-posedis-2018-12-21.pdf


Širvintų r. VVG valdybos planuojama veikla 

2019 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

peržiūrėjimas ir tvirtinimas;

 Einamųjų reikalų svarstymas.
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AČIŪ  UŽ DĖMESĮ  


