ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS Nr. 60
Plento g. 54, Širvintos
Susirinkimas įvyko 2019 kovo 20 d. (17.30 val.)
Susirinkimo pirmininkas – Mindaugas Korsakas
Susirinkimo sekretorė - Rita Kacevičienė
Dalyvauja VVG nariai: Ingrida Baltušytė-Četrauskienė (vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės
mero 2015-07-15 potvarkiu Nr. 6-34 „Dėl vietos valdžios atstovo paskyrimo“, suteikta sprendžiamojo
balso teisė deleguotai vietos valdžios atstovei), Mindaugas Korsakas, Vita Janavičienė, Danguolė
Skrebutėnienė, Helena Vaicekauskienė, Ona Valančienė, Rasa Tamošiūnienė, Petras Opanovičius,
Gediminas Makauskas, Asta Amankavičienė, Jonas Obolevičius, Dalia Taparauskienė, Andželika
Bagočiūnienė, Jonas Kajota, Romualdas Sližauskas, Vidmantas Mateika, Ieva Pumputienė, Aldona
Mašalienė, Vilma Gudeikaitė, Arūnas Martinėlis.
Kiti dalyviai: Širvintų ir tėvų klubo deleguota atstovė Lilija Serekpajevienė, Čiobiškio seniūnijos
kultūros ir sporto klubo "Pykuolis" deleguotas atstovas Rolandas Katkus, VO Čiobiškio bendruomenės
įgaliota atstovė Regina Pranckevičienė, UAB „Riolis“ įgaliota atstovė Lina Gotovskienė, VO Musninkų
kaimo bendruomenės įgaliotas atstovas Jonas Obolevičius, Zibalų kaimo bendruomenės įgaliotas atstovas
Arūnas Martinėlis, VO Lapelių bendruomenės įgaliota atstovė Daiva Drazdauskienė, Širvintų VVG
administratorė Rita Kacevičienė.
Nedalyvauja: Rytė Bareckaitė, Neringa Lubytė, Giedrė Kasparavičienė, Virginija Lisauskienė,
Danielis Visockis, Valdas Radionovas, Palmira Chadkevičiūtė, Lolita Griškevičienė, Gintarė Preikšaitienė,
Virginija Dambrauskienė, Robertas Blinkevičius, Zenonas Miselis, Aura Jankūnaitė, Juozas Baliukonis,
Paulius Šironas, Aurimas Inčiūra, Kasia Jankun, Ieva Lazauskaitė, Rita Kamarauskienė, Žilvinas Bartkus.
Susirinkimo kvorumas yra, dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Širvintų r. VVG narių.
Darbotvarkė:
1. Dėl pateiktų prašymų nagrinėjimo.
2. Širvintų r. VVG valdybos veiklos ataskaita.
3. Širvintų r. VVG pirmininko veiklos ataskaita.
Kavos pertrauka
4. Finansinė ataskaita už 2018 metus.
5. Dėl Širvintų r. VVG 2015-2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo.
6. Dėl Širvintų r. VVG pirmininko rinkimo, pasibaigus trijų metų buvimo šiose pareigose
laikotarpiui.
7. Dėl Širvintų r. VVG pirmininko pavaduotojo rinkimo.
8. Einamieji reikalai.
Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas susirinkusių narių pasiteiravo, ar yra siūlymų dėl
darbotvarkės klausimų pakeitimo. Informacija apie susirnkimo darbotvarkę buvo išsiųsta 2019-03-12
visiems VVG nariams el. paštu.
Bendru sutarimu pritarta susirinkimo darbotvarkei.

1. SVARSTYTA. Dėl pateiktų prašymų nagrinėjimo.
Prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus buvo pasiūlyti susirinkimo pirmininkas Mindaugas Korsakas, sekretorė – Rita Kacevičienė.
Mindaugas Korsakas pristatė, kad VVG narys VO Čiobiškio bendruomenė įgalioja visuotiniame
susirinkime bendruomenei atstovauti Reginą Pranckevičienę, VVG narys UAB „Riolis“ įgalioja
visuotiniame susirinkime įmonei atstovauti Liną Gotovskienę, VVG narys VO Musninkų kaimo
bendruomenė įgalioja visuotiniame susirinkime bendruomenei atstovauti Joną Obolevičių, VVG narys
Zibalų kaimo bendruomenė įgalioja visuotiniame susirinkime bendruomenei atstovauti Arūną Martinėlį,
VVG narys VO Lapelių bendruomenė įgalioja visuotiniame susirinkime bendruomenei atstovauti Daivą
Drazdauskienę. Bendru sutarimu buvo pritarta pateiktiems įgaliojimams.
Mindaugas Korsakas pristatė gautus prašymus pakeisti deleguotus atstovus. Širvintų ir tėvų klubas
deleguoja naują atstovę Liliją Serekpajevienę vietoje Živilės Šalkauskienės, Čiobiškio seniūnijos kultūros
ir sporto klubo "Pykuolis" deleguoja naują atstovą Rolandą Katkų vietoje Regimanto Mažrimo. Bendru
sutarimu buvo pritarta Lilijos Serekpajevienės ir Rolando Katkaus delegavimui.
Pirmininkas pristatė gautus prašymus. 2019-01-07 d. buvo gautas Širvintų rajono visuomeninių
organizacijų koordinacinio centro deleguotos atstovės Ritos Kamarauskienės prašymas pašalinti iš Širvintų
r. VVG narių, nes jos atstovaujamas centras eilę metų nevykdo jokios veiklos. 2019-03-01 d. buvo gautas
žygeivių ir sporto klubo "Dumblas" vadovo Martyno Preikšaičio prašymas nutraukti narystę Širvintų r.
VVG veikloje. Taip pat 2019-03-20 d. buvo gautas UAB „Riolis“ deleguotos direktorės Evelinos
Buividienės prašymas pašalinti iš Širvintų r. VVG narių. Siūloma pritarti VVG narių prašymams dėl
pašalinimo.
BALSUOJA: ,,už“ - vienbalsiai.
NUTARTA. 1. Pritarti pašalinimui iš Širvintų r. VVG narių Širvintų rajono visuomeninių
organizacijų koordinacinį centrą, žygeivių ir sporto klubą "Dumblas“ ir UAB „Riolis“.
2. SVARSTYTA. Širvintų r. VVG valdybos 2018 m. veiklos ataskaita.
Širvintų r. VVG valdybos pirminkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė susirinkimo nariams pristatė
veiklos ataskaitą už 2018 metus, pateikė išsamią informaciją apie sušauktus posėdžius, svarstytus
klausimus, valdybos įsipareigojimus (ataskaita pridedama).
Mindaugas Korsakas siūlo balsuoti ir pritarti Širvintų r. VVG valdybos 2018 m. veiklos ataskaitai.
BALSUOJA: ,,už“ – 26, ,,nusišalino“ – 1.
NUTARTA. 2. Patvirtinti Širvintų r. VVG valdybos 2018 m. veiklos ataskaitą.
3. SVARSTYTA. Širvintų r. VVG 2018 m. veiklos ataskaita.
Pirmininkas Mindaugas Korsakas pateikė susirinkimo nariams VVG veiklos ataskaitą už 2018-tus
metus. Ataskaitoje pristatė išsamią informaciją apie vykdytą asociacijos veiklą, VVG administracijos 2018
metais atliktus darbus (ataskaita pridedama).
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė pasiūlė patvirtinti Širvintų r. VVG 2018 m. veiklos ataskaitą.
BALSUOJA: ,už“ – 26, ,,nusišalino“ – 1.
NUTARTA. 3. Patvirtinti Širvintų r. VVG 2018 m. veiklos ataskaitą.
4. SVARSTYTA. Širvintų r. VVG finansinė ataskaita už 2018 m.
VVG administracijos vadovė Vita Janavičienė informavo, kad balansas, veiklos rezultatų ataskaita
bei aiškinamsis raštas buvo išsiųsti prieš susirinkimą VVG nariams el. paštu (ataskaita pridedama).
Širvintų r. VVG patvirtintą visuotiniame susirinkime 2018 m. finansinę ataskaitą pateiks VĮ Registrų
centrui.
Širvintų r. VVG buhalterė Lina Gotovskienė pristatė susirinkimo nariams VVG finansinės
atskaitomybės ataskaitą už 2018 metų sausio – gruodžio mėn. laikotarpį. Dėl balanso, veiklos rezultatų
ataskaitos bei aiškinamojo rašto susirinkimo dalyviai klausimų nepateikė nei raštu, nei žodžiu.
Mindaugas Korsakas siūlo balsuoti ir pritarti 2018 m. finansinei ataskaitai.
BALSUOJA: ,,už“ - vienbalsiai.
NUTARTA. 4. Patvirtinti Širvintų r. VVG 2018 m. finansinę ataskaitą.

5. SVARSTYTA. Dėl Širvintų r. VVG 2015-2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo.
VVG administracijos vadovė Vita Janavičienė informavo, kad 2019 m. antroje pusėje yra
suplanuotas Kvietimas Nr. 5 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“
(kodas LEADER-19.2-4.2). Pagal šią veiklos sritį buvo numatyta remiama veikla - parama tik žemės ūkio
produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų ir augalininkystės produktų) perdirbimui ir rinkodarai.
Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“
įgyvendinimo taisyklėmis, siūloma išplėsti VVG veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui,
rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2) remiamų veiklų sąrašą, įtraukiant mėsos, pieno,
kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų ir trečios kategorijos šalutinių
gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti
žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimą ir (arba) rinkodarą. Išplėtus remiamų veiklų sąrašą padidėtų galimų
pareiškėjų skaičius.
Vita Janavičienė taip pat informavo, kad 2018-12-11 pasikeitus Vietos plėtros strategijų,
įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėms, VPS priemonei „NVO
socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (kodas LEADER-19.2SAVA-1) didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 95 proc.
visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Iki pakeitimo šiai priemonei paramos lyginamoji dalis buvo
80 proc.
Pirmininkas Mindaugas Korsakas siūlo pritarti Širvintų r. VVG 2015-2020 m. vietos plėtros
strategijos pakeitimui.
BALSUOJA: ,,už“ – vienbalsiai.
5. NUTARTA. Pritarti Širvintų r. VVG 2015-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimui.
6. Dėl Širvintų r. VVG pirmininko rinkimo, pasibaigus trijų metų buvimo šiose pareigose
laikotarpiui.
VVG administracijos vadovė Vita Janavičienė informavo, kad VVG pirmininkas Mindaugas
Korsakas buvo išrinktas 2016 m. kovo 17 d. Vadovaujantis Širvintų r. VVG įstatais, VVG pirmininkas yra
renkamas trijų metų laikotarpiui, todėl šiame visuotiniame narių susirinkime reikalinga perrinkti
pirmininką. V. Janavičienė pasiūlė Širvintų r. VVG pirmininko pareigas toliau eiti Mindaugui Korsakui.
Mindaugas Korsakas paklausė narių, gal yra daugiau norinčių kandidatuoti į pirmininko pareigas. Kadangi
daugiau nebuvo pasiūlyta kandidatūrų, niekas neiškėlė savo kandidatūros, V. Janavičienė pasiūlė balsuoti
už Mindaugą Korsaką.
BALSUOJA: ,,už“ – 26, ,,nusišalino“ – 1.
NUTARTA. 6. Patvirtinti Širvintų r. VVG pirmininku Mindaugą Korsaką.
7. Dėl Širvintų r. VVG pirmininko pavaduotojo rinkimo.
Mindaugas Korsakas pristatė, kad vadovaujantis VVG įstatų 43 punktu: „Išrinktas Širvintų r. VVG
pirmininkas teikia visuotiniam narių susirinkimui pirmininko pavaduotojo kandidatūrą. VVG pirmininko
pavaduotoju negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.“ M. Korsakas
Širvintų r. VVG pirmininko pavaduotojo pareigoms užimti pasiūlė Vidmantą Mateiką. Kitų kandidatų
pasiūlyta nebuvo. M. Korsakas pasiūlė balsuoti už Vidmanto Mateikos kandidatūrą.
BALSUOJA: ,,už“ – 26, ,,nusišalino“ – 1.
NUTARTA. 7. Patvirtinti Širvintų r. VVG pirmininko pavaduotoju Vidmantą Mateiką.
8. Einamieji reikalai.
Visuotinio susirinkimo nariams VVG administracijos vadovė pristatė galimybę 2019 m. gegužės
mėnesį suorganizuoti viešinimo ir aktyvinimo renginį, kurio metu būtų vykstama į Pajūrio kraštą apžiūrėti

įgyvendintų projektų. Šis viešinimo ir aktyvinimo renginys leistų potencialiems pareiškėjams susipažinti su
jau įgyvendintais projektais, pasisemti idėjų.
Kiauklių kaimo bendruomenės pirmininkė Asta Amankavičienė VVG nariams priminė, kad 2019 m.
liepos 23 d. Širvintų r. VVG sukanka 15 metų. Ji pasiūlė nuspręsti, ar nereikia VVG nariams surinkti lėšų
VVG gimtadienio šventei. Onutė Valančienė pasiteiravo, gal šventei suorganizuoti būtų galima panaudoti
VVG narių sumokėtus nario mokesčius. Visuotinio susirinkimo nariai pritarė, kad VVG gimtadienio
šventei galima būtų panaudoti VVG turimas lėšas.
VVG pirmininkas Mindaugas Korsakas pristatė nariams situaciją dėl narių, kurie nedalyvauja VVG
veikloje, nemoka nario mokesčio. Yra tokių narių, kurie nemoka nario mokesčio 5 metus. Vadovaujantis
VVG įstatų 23 punktu: “Narys gali būti pašalintas iš Širvintų r. VVG ne mažesne kaip 2/3 susirinkime
dalyvaujančių narių balsų dauguma, jeigu jo veikla prieštarauja vietos veiklos grupės tikslams ir Lietuvos
Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti vietos veiklos grupės uždavinius ir vykdyti jos funkcijas”.
Mindaugas Korsakas siūlo priimti sprendimą, ką daryti su nemokiais ir ne aktyviais nariais. Rolandas
Katkus pasiūlė nustatyti terminą, kiek metų narys gali vėluoti sumokėti nario mokestį. Romualdas
Sližauskas pasiūlė, kad daugiau nei 3 metus nesumokėjus nario mokesčio, VVG nariui būtų siunčiamas
registruotas laiškas su įspėjimu sumokėti nario mokestį per 3 mėnesius nuo įspėjimo išsiuntimo dienos.
Nesumokėjus nario mokesčio per 3 mėnesius, VVG narys sekančiame VVG narių visuotiniame
susirinkime bus šalinamas iš VVG narių.
BALSUOJA: ,,už“ – vienbalsiai.
NUTARTA. 8. Išsiųsti daugiau nei 3 metus nesumokėjusiems nario mokesčio VVG nariams
registruotus laiškus su įspėjimu sumokėti nario mokestį per 3 mėnesius nuo įspėjimo išsiuntimo dienos.
Susirinkimo pirmininkas – Mindaugas Korsakas
Susirinkimo sekretorė - Rita Kacevičienė

