
ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KOMITETO 2020 M. VASARIO 11 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2020 m. vasario 11 d. Nr. PAK-6 

Širvintos 

 

Posėdis vyko – 2020-02-11, 12.00 val. 

Posėdžio pirmininkė - Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

Posėdžio sekretorė – Vita Janavičienė, projekto administravimo vadovė. 

Dalyvavo: valdybos pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, valdybos narys Gediminas 

Makauskas, valdybos narys Arūnas Martinėlis, valdybos narys Danielis Vysockis, valdybos narys 

Mindaugas Korsakas, valdybos narė Ieva Pumputienė, valdybos narys Aurimas Inčiūra, valdybos 

narė Dalia Taparauskienė. Kvorumas yra. 

Nadalyvavo: valdybos narė Vilma Gudeikaitė, valdybos narė Rytė Bareckaitė, valdybos narė 

Neringa Lubytė. 

Posėdyje taip pat dalyvavo VVG administratorė Rita Kacevičienė. 

Prieš pradedant posėdį, posėdžio pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė paklausė posėdžio 

dalyvių dėl jų nešališkumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto. VVG administravimo vadovė 

Vita Janavičienė informavo, kad valdybos narė Vilma Gudeikaitė 2020-01-24 d. pateikė valdybos 

nariams prašymą dėl nusišalinimo dėl Viešosios įstaigos „Globalūs projektai“ pateikto vietos projekto 

svarstymo. Kiti vietos projektų atrankos komiteto nariai informavo, kad neturi galimo privačių ir 

viešų interesų konflikto. Visi vietos projektų atrankos komiteto nariai pasirašė vietos projektų 

atrankos komiteto nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. 

2. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Globalūs projektai“ vietos projektui ,,Mokymų ciklas 

„Rinkodara socialiniuose tinkluose“ (ŠIRV-LEADER-1C-M-6-1-2020), pagal VPS priemonę 

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“; 

3. Dėl pritarimo MB „Čiobiškio slėnis“ vietos projektui ,,Darnusis turizmas Čiobiškio slėnyje“ 

(ŠIRV-LEADER-6A-D-6-2-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėje pradėti“; 

4. Dėl pritarimo Martyno Preikšaičio vietos projektui „Ekstremalaus bėgimo treniruotės“ 

(ŠIRV-LEADER-6A-D-6-3-2020), pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento. 

 Pranešėja Ingrida Baltušytė-Četrauskienė supažindino valdybos narius su vietos projektų 

atrankos komiteto (toliau – Komiteto) darbo reglamentu, kuriame numatyta vietos projektų paraiškų 

svarstymo ir tvirtinimo posėdžiuose tvarka. Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA: 1. Patvirtinti vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą.  

Balsavo  „už“ vienbalsiai. 

2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos „Globalūs projektai“ vietos projektui 

,,Mokymų ciklas „Rinkodara socialiniuose tinkluose“ (ŠIRV-LEADER-1C-M-6-1-2020), pagal VPS 

priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. 



Pranešėja Vita Janavičienė informavo, kad 2020 m. vasario 3 d. el. paštu buvo išsiųstas 

kvietimas dalyvauti PAK posėdyje ir posėdžio medžiaga visiems valdybos nariams, LR žemės ūkio 

ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Vita Janavičienė paaiškino, kad Kvietimo Nr. 6 

visiems pateiktiems vietos projektams užtenka lėšų pagal atskiras VPS priemones ir veiklos sritis. 

 VVG administratorė Rita Kacevičienė supažindino Komiteto narius su Viešosios įstaigos 

„Globalūs projektai“ vietos projekto ,,Mokymų ciklas „Rinkodara socialiniuose tinkluose“ (ŠIRV-

LEADER-1C-M-6-1-2020) vertinimo ataskaita. Projektas pateiktas pagal VPS priemonę „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, pristatytas projekto tikslas ir 

uždaviniai. Įgyvendinus projektą bus įvykdyti galimų pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai 

verslumo klausimais; surengti 9 vnt. mokymų, apmokyti 108 (ne unikalūs) dalyviai. Pareiškėjas prašo 

13 124,83 Eur (be PVM) paramos sumos. Projektui kvietimo lėšų pakanka. Vietos projekto 

,,Mokymų ciklas „Rinkodara socialiniuose tinkluose“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu 

suteikti 55 balai. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę 

siekiant VPS tikslų. Dėl R. Kacevičienės pristatyto vietos projekto Komiteto nariams klausimų 

neiškilo. PAK-o pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė siūlo pritarti Viešosios įstaigos 

„Globalūs projektai“ vietos projektui ,,Mokymų ciklas „Rinkodara socialiniuose tinkluose“ ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 2. Pritarti Viešosios įstaigos „Globalūs projektai“ vietos projektui ,,Mokymų 

ciklas „Rinkodara socialiniuose tinkluose“ (ŠIRV-LEADER-1C-M-6-1-2020), pagal VPS priemonę 

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo MB „Čiobiškio slėnis“ vietos projektui ,,Darnusis turizmas 

Čiobiškio slėnyje“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-6-2-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėje pradėti“; 

Pranešėja Rita Kacevičienė supažindino Komiteto narius su MB „Čiobiškio slėnis“ vietos 

projekto ,,Darnusis turizmas Čiobiškio slėnyje“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-6-2-2020) vertinimo 

ataskaita. Projektas pateiktas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėje pradėti“, pristatytas projekto tikslas ir uždaviniai. Įgyvendinus 

projektą planuojama sukurti 1 darbo vietą, pareiškėjas prašo 44 021,71 Eur (be PVM) paramos sumos. 

Pareiškėjas prie projekto prisidės skolintomis piniginėmis lėšomis – 20 310,08 Eur su PVM. Projektui 

kvietimo lėšų pakanka. Vietos projekto ,,Darnusis turizmas Čiobiškio slėnyje“ pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo metu suteikta 50 balų. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs 

pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų. Dėl R. Kacevičienės pristatyto vietos projekto 

Komiteto nariams klausimų neiškilo. PAK-o pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė siūlo pritarti 

MB „Čiobiškio slėnis“ vietos projektui ,,Darnusis turizmas Čiobiškio slėnyje“ ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 3. Pritarti MB „Čiobiškio slėnis“ vietos projektui ,,Darnusis turizmas Čiobiškio 

slėnyje“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-6-2-2020), pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį 

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėje pradėti“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Martyno Preikšaičio vietos projektui „Ekstremalaus bėgimo 

treniruotės“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-6-3-2020), pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo 

iniciatyvų kūrimosi skatinimas“. 

Pranešėja Rita Kacevičienė supažindino Komiteto narius su Martyno Preikšaičio vietos 

projekto „Ekstremalaus bėgimo treniruotės“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-6-3-2020) vertinimo ataskaita. 

Projektas pateiktas pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, 

pristatytas projekto tikslas ir uždaviniai. Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 0,75 darbo vietos, 

pareiškėjas prašo 7 945,84 Eur (be PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės 

nuosavomis piniginėmis lėšomis – 4 665,36 Eur su PVM. Projektui kvietimo lėšų pakanka. Vietos 

projekto „Ekstremalaus bėgimo treniruotės“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikta 60 



balų. Vietos projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS 

tikslų. Dėl R. Kacevičienės pristatyto vietos projekto Komiteto nariams klausimų neiškilo. Posėdžio 

pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė siūlo pritarti Martyno Preikšaičio vietos projektui 

„Ekstremalaus bėgimo treniruotės“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 4. Pritarti Martyno Preikšaičio vietos projektui „Ekstremalaus bėgimo treniruotės“ 

(ŠIRV-LEADER-6A-D-6-3-2020) pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                         Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

 

Posėdžio sekretorė    Vita Janavičienė 

   

 

 


