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NUTARTA
1. Pritarti Širvintų r. VVG Valdybos pirmininko ataskaitai.

Visuotiniam narių susirinkimui teikiama Širvintų rajono vietos veiklos grupės (toliau – 
VVG) valdybos pirmininko ataskaita. VVG valdyba, turinti teisę priimti sprendimus dėl 2015-2020 
metų vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje Širvintų r. VVG 
teritorijoje pagal KPP priemonę „LEADER“, priima sprendimus dėl  administruojamų viešųjų  lėšų,  
vykdo VPS įgyvendinimo valdymą ir stebėseną, stebi VVG visuotinio narių susirinkimo priimtų 
nutarimų  vykdymą, informacijos sklaidą.

Visuotiniam narių susirinkimui teikiama Širvintų r. VVG valdybos pirmininko ataskaita, 
kurią sudaro išsami informacija apie vykdomą veiklą.

Visuotiniam narių susirinkimui teikiama Širvintų  r. VVG finansinė ataskaita už 2020 m.:
 Balansas pagal 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis;
 Veiklos rezultatų ataskaita;
 Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas.



Širvintų r. VVG valdybos pirmininkės ataskaita
2021-04-27

Širvintų r. VVG valdybą sudaro - 11 narių:

- Ingrida Baltušytė-Četrauskienė - Valdybos pirmininkė, Širvintų r. savivaldybės 

administracijos direktorė;

- Neringa Lubytė - Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;

- Rytė Kružikė - Širvintų r. Kultūros centro direktorė;

- Dalia Taparauskienė - Družų kaimo bendruomenės pirmininkė;

- Gediminas  Makauskas – VO 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.

Širvintų r. VVG valdyba svarsto ir tvirtina Kvietimų teikti paraiškas finansavimo sąlygas ir 
laikotarpį, analizuoja, kad jis būtų racionalus laike, kad pakaktų laiko projektų parengimui.  Širvintų 
r. VVG valdyba su administracija apsvarsto, kad vietos plėtros strategijos priemonėms ir veiklos 
sritims nustatomi atrankos kriterijai būtų racionalūs, kad atitiktų įvairių pareiškėjų: gyventojų, 
verslininkų,  nevyriausybinių organizacijų  projektų idėjas ir galimybes jų siekti. VVG valdymo 
organas  užtikrina, kad principas „iš apačios į viršų“ bus nepažeistas ir patenkins lūkesčius, kurie 
buvo atlikti konsultacijose su gyventojais rengiant VPS. 

Širvintų r. VVG valdyba, svarsto darbuotojų, vykdančių administracines pareigas, iškeltus  
neatidėliotinus  klausimus. 

VVG valdyba, vadovaudamasi Nacionalinės mokėjimo agentūros reglamentuojančiu 
dokumentu -  Administravimo procedūrų aprašu,  atlieka  projektų atrankos komiteto nustatytas 
procedūras, dėl vietos projektų paraiškų -  pirmojo etapo (naudos ir  kokybės) vertinimo ir 
sprendimo priėmimo dėl  perdavimo tolimesniam projektų tinkamumo vertinimo etapui.

VVG valdyba atsako už  tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą.



2019 m.  Širvintų r. VVG valdybos posėdžiai, svarstyti reikalai

Eil. 
Nr.

Posėdžio 
data Svarstyti klausimai

I II III

1. 2020-02-11 

Projektų atrankos komiteto posėdis 12.00 val.

1.Dėl vietos projektų atrankos darbo reglamento patvirtinimo;
2. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-1C-M-6-1-2020 skyrimo;
3.Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-6-2-2020 skyrimo;
4. Dėl lėšų įgyvendinti vietos projektui Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-6-3-2020 skyrimo

2. 2020-02-11 

VVG valdybos narių posėdis 12.45 val.

1. Dėl Kvietimo   teikti vietos projektus  Nr. 7 paskelbimo  pakartotinai VPS priemonėmis ir veiklos sritims, kurioms  nepanaudotos 
paramos lėšos.

2. Dėl Kvietimo   teikti vietos projektus  paskelbimo pagal  VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Bendradarbiavimas 
įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ planavimo 
planavimo.

3.   Dėl Kvietimo   teikti vietos projektus  paskelbimo pagal  VPS priemonę  „NVO socialinio    verslo kūrimas ir plėtra“.
4. Einamieji reikalai (dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinio vertinimo;dėl VVG Tinklo organizuojamos kelionės  patirties 

sklaidai  ir tarptautinio bendradarbiavimo partnerystės užmezgimo;  dėl visuotinio narių susirinkimo planavimo ir kt.).

3. 2020-03-06 1. Dėl Širvintų rajono vietos grupės  2020–ųjų metų    kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.

4. 2020-04-20
1.  Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašo patvirtinimo.
2.  Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra.

1.
5.

2020-06-09
Projektų atrankos komiteto posėdis 

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Indrės Mučinienės vietos projektui ,,Indrės Mučinienės verslo įsikūrimas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-1-2020), pagal 

VPS priemonę „NVO  ir privataus verslo iniciatyvų  kūrimosi skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5“;
3. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Aš – tai Tu“ vietos projektui  „VšĮ  „Aš – tai Tu“ ugdymo veiklos pradžia Krunuose“ (ŠIRV-

LEADER-6A-D-7-3-2020) pagal VPS priemonę „NVO ir privataus  verslo iniciatyvų  kūrimosi skatinimas“, kodas LEADER-19.2-



SAVA-5“;
4. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Vikingų kaimas“ vietos projektui „Etnokultūrinio turizmo paslaugų įgyvendinimas ir sklaida 

Širvintų r.“ (ŠIRV-LEADER-1A-D-7-2-2020) pagal VPS priemonę „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“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6;
5. Dėl pritarimo Domanto Kanclerio vietos projektui „Vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos plėtra“ (ŠIRV-LEADER-6A-

D-7-4-2020), pagal VPS priemonę „Ūkio  ir verslo  plėtra“ / veiklos sritis „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti“, 
kodas LEADER-19.2-6.4.

6. 2020-11-09

1.   Dėl Kvietimo  Nr. 8  teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio 
verslui kaimo vietovėse plėtoti", Nr. LEADER-19.2-6.4,  vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo  pritarimo (priedas - prisegtuke).
2.    Dėl Kvietimo  Nr. 8  teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio 
verslui kaimo vietovėse pradėti", Nr. LEADER-19.2-6.2,  vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo  pritarimo (priedas - prisegtuke).
3.  Dėl Kvietimo  Nr..8  teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, 
 LEADER-19.2-SAVA-5, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pritarimo (priedas - prisegtuke).
4.  Dėl Kvietimo  Nr.8  teikti vietos projektus pagal VPS priemonę  „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Parama žemės 
ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2 , vietos projektų finansavimo sąlygų 
aprašo pritarimo (priedas - prisegtuke).
5. Dėl Kvietimo  Nr.8  teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Bendradarbiavimas“  veiklos sritį „Bendradarbiavimas 
įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ LEADER-19.2-16-
16.4  vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pritarimo  (priedas - prisegtuke).
6. Dėl Kvietimo  Nr.8  teikti vietos projektus pagal VPS priemonę  „NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai 
socialinio verslo iniciatorius – NVO) LEADER-19.2-SAVA-1 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pritarimo  (priedas - 
prisegtuke).
7. Dėl Kvietimo  Nr.8  teikti vietos projektus pagal VPS priemonę   “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams 
patrauklią aplinką“ LEADER-19.2-SAVA-7 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pritarimo  (priedas - prisegtuke).



2021 m. planuojama  VVG valdybos veikla

• Planuojami 6 valdybos posėdžiai.
• Kvietimo Nr. 9 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. 

Širvintų r. VVG adresas: Vilniaus g. 61, 420 ir 418 kab., Širvintos LT–19120,   
el. p. sirvintuvvg@gmail.com ir telefonu: 8 684 58409;  
Daugiau informacijos: www.sirvintuvvg.lt


