ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 65
2020-02-11
Širvintos
Posėdis vyko – 2020 m. vasario 11 d., 12.45 val.
Posėdžio pirmininkė – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė
Posėdžio sekretorė – Rita Kacevičienė
Dalyvauja 8 valdybos nariai: Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Ieva Pumputienė, Mindaugas Korsakas,
Dalia Taparauskienė, Aurimas Inčiūra, Gediminas Makauskas, Arūnas Martinėlis, Danielis Vysockis.
Posėdyje dalyvauja administravimo vadovė Vita Janavičienė.
Nedalyvauja: Vilma Gudeikaitė, Neringa Lubytė, Rytė Bareckaitė
Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja 2/3 valdybos narių.
Darbotvarkė:
1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 paskelbimo pakartotinai VPS priemonėmis ir veiklos
sritims, kurioms nepanaudotos paramos lėšos planavimo.
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.
3. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo
kūrimas ir plėtra“ planavimo.
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.).
SVARSTYTA. 1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 paskelbimo pakartotinai VPS
priemonėmis ir veiklos sritims, kurioms nepanaudotos paramos lėšos planavimo.
Valdybos pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė paprašė administravimo vadovės pateikti,
kokia yra po šešių kvietimų atskiroms priemonėms / veiklos sritims finansinė situacija. Administravimo
vadovė Vita Janavičienė pristatė, kokios yra patvirtintos paramos sumos, kiek sudarytų sutarčių, kiek
atskiroms priemonėms / veiklos sritims yra likusių lėšų. Kadangi pagal VPS suplanuotą projektų skaičių
pasiekti rezultatyvumo rodikliai priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai “Parama ne žemės ūkio
verslui kaimo vietovėse pradėti“ bei priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių
įgijimas“, siūloma valdybos nariams dėl lėšų likučių naujo Kvietimo neskelbti. Sutaupytas šių priemonių
paramos lėšas perkelti atitinkamoms VPS prioriteto priemonėms.
Atsižvelgiant į administracijos darbuotojų darbo krūvį ir nustatytas procedūras dokumentų
parengimui, V. Janavičienė siūlo Kvietimo Nr. 7 paraiškų pradžią skelbti nuo 2020 m. kovo 23 d.
Valdybos pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė pritarė siūlymui priemonės„Ūkio ir verslo plėtra“
veiklos srities “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“; priemonės „NVO ir privataus
verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“; „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“; veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba)
plėtrai“ vietos projektų paraiškų rinkimo terminą skelbti nuo 2020 m. kovo 23 d. iki 2020 m. gegužės 22
d. Valdybos nariai svarstomam pasiūlymui pritaria.

Valdybos pirmininkė siūlo priemonei “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams
patrauklią aplinką“ paraiškų rinkimo pradžią skelbti su Kvietimu Nr. 8. V. Janavičienė prašo valdybos
narių pritarti Kvietimo Nr. 8 projektų paraiškų rinkimo terminui nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. iki 2020 m.
lapkričio 13 d. Valdybos nariai klausimų dėl šio termino neturi ir svarstomam pasiūlymui pritaria.
NUTARTA: 1. Pritarti Kvietimui Nr. 7 teikti vietos projektus paskelbimui:
- VPS priemonės„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse
plėtoti“, LEADER-19.2-6.4;
- priemonei „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5;
- 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“,Nr. LEADER-19.2-SAVA-6;
- priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui,
rinkodarai ir (arba) plėtrai“, Nr. LEADER-19.2-4.2.
Vietos projektų paraiškų rinkimo terminą skelbti nuo 2020 m. kovo 23 d. iki 2020 m. gegužės 22 d.
Balsavo „už“ vienbalsiai.
SVARSTYTA. 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.
Vita Janavičienė informavo, kad Širvintų r. VVG vietos plėtros strategijoje pagal įgyvendinimo
veiksmų planą šiais metais turi būti skelbiama nauja priemonė „Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai
„Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms
bei vietos rinkoms plėtoti”, siūloma pradžia 2020 m. rugsėjo 14 d. Mindaugas Korsakas siūlo, kad
Kvietimui Nr. 8 skelbtume iki 2020 m. lapkričio 13 d. Valdybos nariai pritaria siūlymui.
NUTARTA: 2. Pritarti Kvietimo Nr. 8
teikti vietos projektus paskelbimui priemonės
„Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą,
skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti”, Nr. LEADER-19.2-16.4, nuo 2020 m.
rugsėjo 14 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d.
Balsavo „už“ vienbalsiai.
SVARSTYTA. 3. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo pagal VPS priemonę „NVO
socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ planavimo.
Valdybos pirmininkė siūlo VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ planuoti tuo
pačiu laikotarapiu, kaip ir priemones “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią
aplinką“ ir „Bendradarbiavimas“. Danielis Vysockis klausė, ar nebus sudėtinga dėl priemonės “NVO
socialinio verslo kūrimas ir plėtra” reikalavimų atitikimo socialinio poveikio rodiklių pasiekimui. V.
Janavičienė siūlo dėl šios priemonės paskelbimo Kvietimui Nr. 8 atlikti VPS keitimą praplečiant priemonę
ir dėl bendruomeninio verslo kūrimo galimybių. M. Korsakas pritarė, kad tokį pakeitimą reikia atlikti.
Valdybos nariai klausimų daugiau nepateikė.
NUTARTA: 3. Pritarti Kvietimo Nr. 8 teikti vietos projektus paskelbimui nuo 2020 m. rugsėjo 14
d. iki 2020 m. lapkričio 13 d., pakoregavus VPS priemonės “NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-1 apibūdinimą.
Balsavo „už“ vienbalsiai.
SVARSTYTA. 4. Einamieji reikalai.
Administravimo vadovė V. Janavičienė informavo, kad ŽŪM šiais metais vykdo VPS tarpinį
vertinimą nuo VPS įgyvendinimo pradžios iki 2019 m. gruodžio pabaigos. Iki 2019-12-31 turėjo būti
pasiekta ne mažiau 33 proc. VPS suplanuotų tikslų, Širvintų VVG pasiekta virš 40 proc., todėl 20 proc.
paramos lėšų rezevas turėtų būti tikrai skirtas tolimesniam VPS įgyvendinimui.

Dėl VVG Tinklo organizuojamos kelionės-seminaro.
V. Janavičienė informavo, kad VVG Tinklas kviečia dalyvauti tarptautiniame seminare „Vietos
veiklos grupių geroji patirtis, įgyvendinant vietos plėtros strategijas LEADER metodu: Kroatijos patirtis“.
Komandiruotės data suderinta 2020 m. gegužės 6-10 d., į Zadaro regioną (Starigrad Paklenica), kelionės
tikslas - susipažindinti su LEADER metodo įgyvendinimu Kroatijoje (vietos veiklos grupių patirtis
įgyvendinant vietos plėtros strategijas, vietos projektų apžiūrėjimas, darbo vietų kūrimo projektai, paveldo
objektų išsaugojimas LEADER metodu).
Valdybos pirmininkė paklausė, ar išlaidos tarptautinei kelionei (komandiruotei) bus tinkamos įtraukti
į VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą. V. Janavičienė paaiškino, kad administracijos
darbuotojams galimos komandiruočių išlaidos į užsienį, tik dėl lėšų taupymo tokioms kelionėms iki šių
metų nuo strategijos įgyvendinimo pradžios nesame panaudoję lėšų, nors jos buvo planuotos finansiniame
plane.
M. Korsakas siūlo Širvintų r. VVG atstovauti tarptautiniame seminare Kroatijoje. Pirmininkė Ingrida
Baltušytė-Četrauskienė siūlo komandiruoti abi darbuotojas Vitą Janavičienę ir Ritą Kacevičienę 2020 m.
gegužės 6-10 d., į Zadaro regioną (Starigrad Paklenica), Kroatija iš VPS vykdytojos veiklos išlaidų.
Valdybos nariai pritarė siūlymui.
NUTARTA: 4. Komandiruoti administravimo vadovę Vitą Janavičienę ir administratorę Ritą
Kacevičienę 2020 m. gegužės 6-10 d., į Zadaro regioną (Starigrad Paklenica), Kroatiją, apmokant
komandiruočių išlaidas iš Širvintų r. VVG VPS vykdytojos veiklos išlaidų.
Balsavo „už“ vienbalsiai.
Administravimo vadovė V. Janavičienė pasiūlė apsvarstyti planuojamą visuotinio narių susirinkimo
datą. M. Korsakas pasiūlė pasirinkti kovo mėn. pabaigos datą. Ingrida Baltušytė-Četrauskienė siūlo kovo
26 d., kadangi ketvirtadienis yra patogesnė savaitės diena. Valdybos nariai pritarė siūlomai datai.
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