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1. Pritarti Širvintų r. VVG pirmininko ataskaitai.
Visuotiniam narių susirinkimui teikiama VVG pirmininko ataskaita, kurią sudaro išsami
informacija apie Širvintų rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) vykdomą veiklą ir veiksmų
visumą, užtikrinančią racionalų ES ir nacionalinės paramos lėšų paskirstymą ir savalaikį jų
įsisavinimą, VVG valdybos, VVG administracijos darbuotojų funkcijas, atskaitomybę ir jų
atsakomybę, įgyvendinant 2015-2020 metų vietos plėtros strategiją (toliau – VPS).

Širvintų r. VVG pirmininko ataskaita
2021-04-27
Širvintų r. VVG narių skaičius ataskaitinių 2020 metų pabaigoje - 42 (iš jų: vietos
valdžios sektorius – 1; pilietinės visuomenės sektorius – 30; verslo sektorius – 11)
Širvintų r. VVG administracijos darbuotojai:
Administravimo vadovė – Vita Janavičienė (1 etatas);
Administratorė – Rita Kacevičienė (1 etatas);
Buhalterė – Lina Konstantinova (0,25 etato).
Širvintų r. VVG 2020 m. administracinio darbo organizavimo nuolatinė veikla:
 Parengti ir išsiųsti – 168 raštai
 Parengti ir pasirašyti – 34 įsakymai.
 Parengti VPS priemonių finansavimo aprašai ir naujų kvietimų teikti paraiškas
dokumentai Kvietimams Nr.7; Nr.8.
 Atlikti 6 vietos projektų 1-ojo pridėtinės vertės (kokybės) etapo vertinimų ir 2-ojo etapo
tinkamumo vertinimų.
 Pateikta Agentūrai strategijos (toliau - VPS) metinė įgyvendinimo ataskaita;
 Pateikti Agentūrai VVG du mokėjimo prašymai;
 Pateiktas ir suderintas su Agentūra metinis finansinis planas administravimo išlaidų
poreikio pagrindimui 2021-2022 metams.
 Pareiškėjų, projekto vykdytojų, interesantų nenutrūkstamas konsultavimas VVG biure,
telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Širvintų r. VVG 2020 m. finansavimas
 Širvintų r. VVG finansavimo šaltinis - projektas „Širvintų rajono vietos veiklos grupės
2015-2020 metų vietos plėtros strategija”. 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;
 Papildomas finasavimas iš VPS vertinimo rezervo – 31 196,00 Eur.
 VPS administravimui 2020 metams Agentūros patvirtintame finansiniame plane –
51840,37 Eur, iš šios sumos sutaupyta 4774,04 Eur. (Balansas, veiklos rezultatų ataskaita,
finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas VVG nariams pateikta el. paštu).
 Agentūra Širvintų r. VVG pateiktas deklaruoti mokėjimo prašymų visas išlaidas pripažino
tinkamomis, jokių sankcijų nėra pritaikyta.
VPS ĮGYVENDINIMO VALDYMAS IR STEBĖSENA
Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos (toliau – VPS)
įgyvendinimą reglamentuoja sistemingas VPS įgyvendinimo valdymo, stebėsenos, kontrolės ir
vertinimo užtikrinimas.
VVG administracija vykdo šias funkcijas:
- įgyvendina VPS ir stebi VPS įgyvendinimo eigą;
- administruoja viešąsias lėšas;
- informuoja VVG valdybą apie VPS įgyvendinimo eigą, lėšų naudojimą;
- atlieka vietos projektų paraiškų vertinimus ir vykdo vertinimo rezultatų sklaidą:
- vykdo VPS rodiklių įgyvendinimo stebėseną ir apibendrinimą;
- renka kiekybinę informaciją iš vietos veiklos projektų įgyvendinimo ataskaitų ir MP, ją
apibendrina ir vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą;
- teikia kasmetinę ataskaitą NMA apie VPS įgyvendinimą;
- kaupia stebėsenos duomenis.

2020m. atskiroms VPS priemonėms ir veiklos sritims pateiktos paraiškos

VPS priemonės pavadinimas

Gauta
paraiškų

Skirtas
finansavimas

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“
Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

1

1

Veiklos sritis „Parama 2019 m. ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse
plėtoti“
VPS priemonė „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi
skatinimas“
VPS priemonė „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“

1

1

3

3

1

1

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas,
įgūdžių įgijimas”

1

1

Pastabos

Patvirtinti projektai, planuojamos darbo vietos, pasirašytos sutartys iki 2020-12-31

Projekto Nr.

Prašoma
paramos
suma

Sukurtų
darbo
vietų
skaičius

Gamybos padalinio
modernizavimas bei
plėtra

ŠIRV-LEADER-6A-D-2-1-2018

30 380,00

2,00

Verslo plėtra UAB
„Kazliškės“

ŠIRV-LEADER-6A-D-2-2-2018

44 045,00

1,00

Alvydas Rolis

Alvydo Rolio
autoserviso įsikūrimas

ŠIRV-LEADER-6A-D-3-1-2018

8 378,13

1,50

4

Aivaras
Mučinis

Aivaro Mučinio verslo
įsikūrimas

ŠIRV-LEADER-6A-D-4-1-2019

44 712,00

1,00

5

Rimvidas
Zablackas

Rimvido servisas

ŠIRV-LEADER-6A-D-4-2-2019

4 994,00

1,00

6

Visuomeninė
organizacija
bendruomenė
„Vienkiemis“

Bendruomenės
„Vienkiemis“ siuvimo
veiklos pradžia

ŠIRV-LEADER-6A-D-4-3-2019

6 126,00

1,00

7

Viešoji įstaiga
„Collegis“

Maitinimo paslaugų
teikimas Čiobiškio
kaime, Širvintų rajone

ŠIRV-LEADER-6A-D-4-4-2019

41 142,00

1,00

8

Širvintų tėvų
ir vaikų
klubas

Renginių ir švenčių
organizavimo verslo
įkūrimas

ŠIRV-LEADER-6A-D-4-5-2019

23 120,00

1,50

Viešoji įstaiga
„Vikingų
kaimas“
Širvintų
rajono
savivaldybės
administracija
Širvintų
rajono
savivaldybės
administracija
Širvintų
rajono
savivaldybės
administracija
Širvintų
rajono
savivaldybės
administracija
Širvintų
rajono
savivaldybės
administracija
MB
„Gandriukai“

Mokymų programa
„Inovacijų dirbtuvės su
Design Thinking“

ŠIRV-LEADER-1C-M-4-6-2019

12 579,00

Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Širvintų kaime

ŠIRV-LEADER-6B-I-4-7-2019

28 672,00

Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Čiobiškio kaime

ŠIRV-LEADER-6B-I-4-8-2019

30 729,00

Daugiafunkcinės sporto
aikštelės įrengimas
Medžiukų kaime

ŠIRV-LEADER-6B-I-4-9-2019

32 234,00

Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Juodiškių kaime

ŠIRV-LEADER-6B-I-4-10-2019

30 628,00

Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Gelvonų miestelyje

ŠIRV-LEADER-6B-I-4-11-2019

30 729,00

MB Gandriukai verslo
pradžia

ŠIRV-LEADER-6A-D-4-13-2019

41 480,00

Eil
.
Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

1

UAB „GSV
Group“

2

UAB
„Kazliškės“

3

9

10

11

12

13

14
15

1,00

16

Darius
Venckus

Dariaus Venckaus
verslo įsikūrimas

ŠIRV-LEADER-6A-D-5-1-2019

46 689,00

1,00

17

MB SURV
LT

MB SURV LT
geodezijos paslaugų
verslo įsikūrimas

ŠIRV-LEADER-6A-D-5-5-2019

29 437,00

1,00

18

Vidmantas
Mateika

ŠIRV-LEADER-6A-D-5-4-2019

48 947,00

1,00

19

Rasa
Pedišienė

ŠIRV-LEADER-3A-D-5-6-2020

34 007,00

1,00

20

Kristina
Martinėlienė

ŠIRV-LEADER-3A-D-5-3-2020

32 301,00

1,00

21

MB
"Čiobiškio
slėnis"

Darnusis turizmas
Čiobiškio slėnyje

ŠIRV-LEADER-6A-D-6-2-2020

44 022,00

1,00

22

VšĮ "Globalūs
projektai"

Mokymų ciklas
„Rinkodara
socialiniuose tinkluose“

ŠIRV-LEADER-6A-D-6-1-2020

13 125,00

23

Martynas
Preikšaitis

Ekstremalaus bėgimo
treniruotės

ŠIRV-LEADER-6A-D-6-3-2020

7 946,00

0,75

24

Indrė
Mučinienė
Viešoji įstaiga
„Vikingų
kaimas“

Indrės Mučinienės
verslo įsikūrimas

ŠIRV-LEADER-6A-D-7-1-2020

18 934,00

1,00

Etnokultūrino turizmo
paslaugų įgyvendinimas
ir sklaida Širvintų r.

ŠIRV-LEADER-1A-D-7-2-2020

48 370,60

1,00

ŠIRV-LEADER-6A-D-7-3-2020

47 687,00

1,00

ŠIRV-LEADER-6A-D-7-4-2020

31 552,00

1,00

812 965,73

21,75

25

26

Viešoji įstaiga
"Aš - tai Tu"

27

Domantas
Kancleris

Vidmanto Mateikos
verslo įsikūrimas
Augalininkystės
produkcijos
sandėliavimo paslaugų
veikla
Kristinos Martinėlienės
žemės ūkio produktų
perdirbimo veiklos
pradžia

VšĮ "Aš - tai Tu"
ugdymo veiklos pradžia
Krunuose
Vaizdo filmų ir
televizijos programų
gamybos plėtra

Iš viso:

2021 m. VVG planuojamas kvietimų planas:

VPS
priemonės
/
veiklos
srities
pavadinimas
„Parama žemės ūkio
produktų perdirbimui,
rinkodarai ir (arba)
plėtrai“
“Infrastruktūros
gerinimas
sukuriant
kaimo
gyventojams
patrauklią aplinką“
„NVO socialinio verslo
kūrimas ir plėtra“ (kai
socialinio
verslo
iniciatorius – NVO)

Didžiausia
paramos suma ir
dalis proc.
vienam
projektui, Eur

Kvietim
o Nr.

Planuojamas
Kvietimo
laikotarpis

Biudžetas
priemonei /
veiklos sričiai

Numatyta
finansuoti
VP
paraiškų

Nr. 9

2020-03-23 2020-05-22

104 987,00

3

(50-70 proc.)

Nr. 9

2020-09-14 2020-11-13

24 195,00

1

(80 proc.)

Nr. 9

2020-09-14 2020-11-13

2

(95 proc.)

50 767,66

2021 m. planuojama kita VVG veikla
• Planuojami ne mažiau kaip 4 valdybos posėdžiai, 2 visuotiniai narių susirinkimai.
• Planuojami 2 informaciniai renginiai apie projektų rengimą.
• Planuojama konferencija, skirta Širvintų rajono 2015 – 2020 m. vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo sklaidai.
• Įgyvendinimas teritorinio bendradarbiavimo projekto „Žydinti Lietuva“( projekto Nr. 44TTKK-20-1-01762-PR00), projekto koordinatorius - Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė (toliau –
Kaišiadorių r. VVG). Projekto partneriai: Širvintų rajono vietos veiklos grupė, Kauno rajono vietos
veiklos grupė, Alytaus rajono vietos veiklos grupė, Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių
krašto bendrija“, Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, Jonavos rajono vietos veiklos grupė,
Prienų rajono vietos veiklos grupė, Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė. Igyvendinamas
projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį
„VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.
• Širvintų r. VVG atstovavimas Lietuvos kaimo tinkle.
• Širvintų r. VVG atstovavimas Lietuvos VVG tinkle.
• Dalyvavimas LEADER darbo grupėje, tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose
rajoniniuose renginiuose, mugėse, parodose.
• Informacijos paieška ir sklaida socialiniams - ekonominiams partneriams.
• Konsultacijos, praktinės pagalbos teikimas interesantams, pareiškėjams.
Širvintų r. VVG adresas: Vilniaus g. 61, 420 ir 418 kab., Širvintos LT–19120,
el. p. sirvintuvvg@gmail.com ir telefonais: 8 382 53334 arba 8 684 58409 (mob); www.sirvintuvvg.lt.

