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Širvintos



 Širvintų r. VVG 2016 m. 12 mėn. 31 

d. sudarė 45 nariai (atstovaujantys:

-vietos valdžios sektoriui – 3;

-pilietinės visuomenės sektoriui – 30;

- verslo sektoriui – 12)

 Širvintų r. VVG valdybą sudaro 11

narių.



 VVG narių visuotinis susirinkimas;

 VVG valdyba;

 VVG pirmininkas.

VISUOTINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

VALDYBA VVG PIRMININKAS



Projekto vadovė – Vita Janavičienė

Projekto administratorė – Rita Kacevičienė

Buhalterė – Žavinta Zarubienė

Darbuotojų funkcijos, teisės, pareigos atsakomybė 

patvirtintos Vietos plėtros strategijoje (toliau – VPS)



 Parengta ir išsiųsta – 50 raštų.

 Parengti ir pasirašyti  – 36 įsakymai.

 Atlikti vertinimai 36 vietos projektų ataskaitų.

 Pateiktos Agentūrai užbaigto projekto metinės 

ataskaitos –2, galutinė projekto ataskaita – 1; 

tarpinė projekto ataskaita – 1.

 Pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai –3 

mokėjimo prašymai.



 Širvintų r. VVG administracijos parengtai ir pateiktai  

vertinti Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-

2020 metų vietos plėtros strategijai, per 2016 m. 

vykdomam ekspertų ir NMA vertinimui buvo 

teikiami,  dokumentų tikslinimai, duomenų 

atnaujinimai, pekeitimai. 

 2016 m. birželio 10 d.LR žemės ūkio ministerijos 

kanclerio potvarkiu  projektui  "Širvintų rajono 

vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros 

strategija" (toliau – Strategija) skirta parama – 1 441 

880 Eurų (Šios sumos 85 proc. sudaro EŽŪFKP lėšos 

bei 15 proc. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšos).



 VVG teritorijos gyventojų informavimas apie VPS, 
potencialių vietos projektų pareiškėjų teikėjų 
konsultavimas.

 Parengtas lankstukas „Širvintų rajono vietos 
veiklos grupės 2015-2020 m.  vietos plėtros 
strategija“, kuris per konsultacijas, susitikimus 
dalijamas gyventojams.

 Informacijos apie įgyvendinamą VPS sklaida  VVG 
interneto svetainėje, savivaldybės 
internetiniampuslapiui:

 http://sirvintuvvg.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=   
281&cntnt01origid=44&cntnt01lang=lt_LT&cntnt01returnid=42

 http://sirvintuvvg.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=287&cntnt01origid=44&c
ntnt01lang=lt_LT&cntnt01returnid=42

 http://sirvintuvvg.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=289&cntnt01origid=44&c
ntnt01lang=lt_LT&cntnt01returnid=42

 http://sirvintuvvg.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=300&cntnt01origid=44&c
ntnt01lang=lt_LT&cntnt01returnid=42

http://sirvintuvvg.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=   281&cntnt01origid
http://sirvintuvvg.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=287&cntnt01origid=44&cntnt01lang=lt_LT&cntnt01returnid=42
http://sirvintuvvg.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=289&cntnt01origid
http://sirvintuvvg.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=300&cntnt01origid


Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Teritoriniu principas: Širvintų r. kaimiškųjų vietovių gyventojai

„Iš apačios į viršų“ principas: Širvintų r. VVG valdybos

posėdžiuose svarstė Širvintų r. VVG vietos plėtros

strategijos papildymus, pataisymus ir atsižvelgė, kad VPS

priemonės ir veiklos sritys atitiktų svarbiausius gyventojų

poreikius ir lūkesčius, kurie buvo atlikti konsultacijose su

gyventojais rengiant VPS.

Partnerystės principas: Širvintų rajono vietos veiklos

grupės valdybos sudėtis ataskaitiniu laikotarpiu nepakito, ji

atitinka atstovavimą pilietinės visuomenės, verslo ir vietos

valdžios sektoriams, vadovaujantis įstatais.



Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 

metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas
Integruoto požiūrio principas: Širvintų r. VVG ir kaimo bendruomenių

atstovai dalyvavo Aleksandro Stulginskio universitete 7-oje mokslinėje -

praktinėje konferencijoje „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo

stiprinimas: geroji patirtis“. Dalyvavome skirtingose kūrybinėse

dirbtuvėse „Regioninių produktų ir trumpųjų maisto tiekimo grandinių

kūrimo inicijavimas“ „ Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės

organizavimą“, „Sveiką gyvenseną puoselėjančių bendruomenių tinklo

kūrimas“.

Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas: Širvintų r. VVG teikiame VVG

tinklui pastabas dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros būdu, Administravimo taisyklių pakeitimams siūlymus,

siekiant supaprastinti taisyklių taikymą. Dalyvaujame VVG tinklo

organizuojamuose pasitarimuose, posėddžiuose dėl LEADER finansavimo

aktualijų diskusijose, po kurių VVG tinklas susitemintus pasiūlymus pateikia

ŽŪM-ui.



Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

Vietos finansavimo ir valdymo principas: Širvintų r. VVG 2015-2020

m. dėl VPS administravimo išlaidoms lėšų tūkumo, pasinaudojome

8000 Eur Širvintų kredito unijos banko paskola, kurią 2016-09-07

grąžinome, kuomet Agentūra į Širvintų r. VVG sąskaitą pervedė avansą

VPS administravimui.

Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas:

VVG valdyboje kriterijus užtikrintas - išlaikytas abiejų lyčių atstovų

taisyklėse nustatytas santykis.

Širvintų r. VVG valdyba užtikrino, kad VVG administracijoje gali dirbti

darbuotojai nepaisant jų tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų,

negalios, šeimyninė padėties, lytinės orientacijos.



VPS priemonės pavadinimas VPS priemonės kodas Planuojama lėšų (proc.)

VPS priemonės „Ūkio ir 

verslo plėtra“

LEADER-19.2-6 22,91proc.

veiklos sritis: „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti“ 

LEADER-19.2-6.2

„Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti“ 

LEADER-19.2-6.4

„NVO ir privataus verslo 

iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“

LEADER-19.2-SAVA-

5

25,46 proc.



 Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros būdu taisyklėse (toliau –

Taisyklės) pateiktų VVG Tinklo probleminių klausimų su

ŽŪM pakeitimų derinimo ir užsitęsusio Vietos projektų,

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros

būdu, administravimo taisyklių vėlavimo, dėl neparengtų

metodikų bei kitos dokumentacijos reikalingos VPS

įgyvendinimui, Širvintų r. VVG planuotų VPS kvietimų teikti

paraiškas negalėjome skelbti, kaip buvo VPS plane. Dėl to

atliktas VPS įgyvendinimo plano keitimas.

 Sumažintus 3 proc. VPS įgyvendinimui paramos lėšas,

ženkliai sumažėjo administravimui lėšos. Mažosioms

VVG tenka palyginti mažai lėšų administravimui, o darbų

apimtis iš esmės nesiskiria.



2016 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje, dalyvavome  I 

tarptautinėje vietos bendruomenių šventėje-

mugėje LITEXPO parodų ir kongresų centre, 

kur vykdėme sklaidą apie  Širvintų rajono 

vietos veiklos grupės 2015-2020 m.  vietos 

plėtros strategiją ir galimybėmis dalyvauti 

projektuose.



 Širvintų r. VVG atstovavimas Lietuvos kaimo 
tinkle;

 Širvintų r. VVG atstovavimas Lietuvos VVG tinkle;

 Dalyvavimas darbo LEADER darbo 
grupėje, tarptautiniuose, respublikiniuose, 
regioniniuose rajoniniuose renginiuose, mugėse, 
parodose;

 Paieška ir sklaida informacijos kaimo 
bendruomenėms.

 Konsultacijos, praktinės pagalbos teikimas 
interesantams.



DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

Tel.8 382 53334; +370 684 58409
el. p. www.sirvintuvvg.lt

http://www.sirvintuvvg.lt/

