
ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KOMITETO POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA 

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2023 m. vasario 14 d. Nr. PAK-11 

Širvintos 

 

Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis rašytinės 

procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2023-02-07 

rašytinės procedūros pabaiga – 2023-02-13 (iki 17.00 val ). 

Taikytas susirašinėjimo būdas – el. paštu. 

Vietos projektų tvirtinimo dokumentai buvo išsiųsti šiems adresatams: 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atstovaujamas 

sektorius 

Atstovaujama 

organizacija 

El. pašto adresas 

1.  Rita 

Kacevičienė 

Verslo sektorius UAB “GSV Group” rita.kaceviciene@gmail.com 

2. Vaiva 

Daugėlienė 

Vietos valdžios 

sektorius 

Širvintų rajono 

savivaldybės Igno 

Šeiniaus viešosios 

bibliotekos direktorė 

vaiva.daugela@gmail.com 

3. Neringa 

Lubytė-

Stankevičienė 

Vietos valdžios 

sektorius 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

socialinių paslaugų 

centras 

mija25@gmail.com 

 

4 Rita Gujienė Vietos valdžios 

sektorius 

Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

rita.gujiene@sirvintos.lt 

5. Paulius Šironas Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

VO bendruomenė  

„Vienkiemis“ 

paulius.sironas@gmail.com 

6. Ieva 

Pumputienė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Šiaulių kaimo 

bendruomenė 

stungyte@gmail.com 

 

7. Mindaugas 

Korsakas 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Asociacija „Šeimų 

bendrystė“ 

mindaugas@vikingukaimas.lt 

 

8. Vilma Dainienė Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Viešoji įstaiga 

„Globalūs projektai“ 

vilma.dainiene@gmail.com 

 

9. Danielis 

Vysockis 

Verslo sektorius UAB „Askovita“ danielvys@gmail.com 

 

10. Andrius 

Juškevičius 

Verslo sektorius UAB “Kazliškės” andrius@kazliskes.lt 

11. Artūras Krapas Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

VO Anciūnų 

bendruomenė 

arturas.krapas1@gmail.com 

 

Posėdžio medžiaga taip pat buvo išsiųsta: 

1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai, el. paštu: zum@zum.lt; 

2.Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, el. paštu: dokumentai@nma.lt. 

 

Dalyvavo: valdybos pirmininkė Rita Kacevičienė, valdybos nariai: Vaiva Daugėlienė, Neringa 

Lubytė-Stankevičienė, Rita Gujienė, Ieva Pumputienė,   Mindaugas Korsakas, Vilma Dainienė, Danielis 
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Vysockis, Andrius Juškevičius, Artūras Krapas.  Vietos projektų atrankos komiteto narių pasirašytos 

vietos projektų atrankos komiteto narių nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos pateiktos. 

Posėdyje dalyvavo 10 vietos  projektų atrankos komiteto narių, turinčių balso teisę (iš viso yra 

11 narių),  kvorumas yra. 

 

Posėdyje dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams 

departamento LEADER priemonių skyriaus vyriausioji specialistė Inga Gudėnienė,  vietos projektų 

atrankos komiteto narė-stebėtoja, kuri pateikė atskirą nuomonę, jog Agentūra neturi pastabų dėl 

pateiktos vietos projektų vertinimo medžiagos, skirtos vietos projektams tvirtinti taikant rašytinę 

procedūrą. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. 

2. Dėl UAB „AUTERA LT“ vietos projekto „UAB „AUTERA LT“ verslo plėtra“ (vietos projekto 

(toliau – VP) paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-1-2023, 

pagal  VPS priemonės  „Ūkio  ir verslo  plėtra“, veiklos  sritį “Parama  ne  žemės ūkio  verslui  

kaimo vietovėse  plėtoti”,  LEADER-19.2-6.4. 

3. Dėl Asociacijos “KRUNAI“ vietos projekto „Pirties paslaugų teikimas Krunų kaime“ (VP 

registracijos kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6B-D-11-2-2023), pagal  VPS priemonę  „NVO 

socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),  

LEADER-19.2-SAVA-1. 

4. Dėl VšĮ „Globalūs projektai“ vietos projekto „Mokymai-kūrybinės dirbtuvės „Gamtos, kultūros ir 

verslo objektų įtraukimas kuriant interaktyvų turistinį Širvintų rajono žemėlapį“ (VP registracijos 

kodas Nr. ŠIRV-LEADER-1C-M-11-3-2023), pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. 

5. Dėl Tado Žiedovainio vietos projekto „Tado Žiedovainio verslo pradžia“ (vietos projekto 

paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-4-2023), pagal VPS 

priemonės  „Ūkio  ir verslo  plėtra“, veiklos  sritį “Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo 

vietovėse  pradėti” LEADER-19.2-6.2. 

6. Dėl Dariaus Venckaus vietos projekto „Dariaus Venckaus verslo plėtra“ (VP registracijos kodas 

Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-5-2023),  pagal  VPS priemonės  „Ūkio  ir verslo  plėtra“, veiklos  

sritį “Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti”,  LEADER-19.2-6.4. 

7. Dėl MB „Miško briedžio mokykla“ vietos projekto „Miško briedžio gamtos mokykla“ (VP 

registracijos kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-6-2023), pagal VPS priemonės  „Ūkio  ir 

verslo  plėtra“, veiklos  sritį “Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  pradėti” 

LEADER-19.2-6.2. 

8. Dėl VšĮ „ELNIŲ SPA“ vietos projekto „VšĮ „ELNIŲ SPA“ veiklos pradžia“ (VP registracijos 

kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6B-D-11-7-2023), pagal  VPS priemonę  „NVO socialinio ir 

bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),  LEADER-

19.2-SAVA-1. 

9. Dėl VšĮ „Senjorų diskoteka“ vietos projekto „Bartkuškio namai“ (VP registracijos kodas Nr. 

ŠIRV-LEADER-6B-D-11-8-2023), pagal  VPS priemonę  „NVO socialinio ir bendruomeninio 

verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),  LEADER-19.2-SAVA-1. 

10.  Dėl UAB „BSG HOUSE“ vietos projekto „UAB „BSG HOUSE“ pardavimų procesų plėtra“ 

(registravimo kodas ŠIRV-LEADER-6A-D-11-9-2023)  pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti”,  LEADER-19.2-6.4. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. 

VPS vykdytojos administracijos  el. paštu 2023-02-07 d.   siųsta PAK-o nariams darbo reglamento 

projektas.  PAK-o nariai supažindinti su vietos projektų atrankos komiteto (toliau – Komiteto) darbo 

reglamentu, atkreipiant dėmesį į vietos projektų paraiškų svarstymo ir tvirtinimo posėdžiuose tvarką,  

taikant rašytinę procedūrą,  nuotolinį būdą ir kaip buvo įprasta posėdžius. Valdybos nariai klausimų 

svarstomu punktu dėl reglamento  nepateikė. 

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

Balsavo  „už“ vienbalsiai. 

 

 



 

2. SVARSTYTA.  Dėl UAB „AUTERA LT“ vietos projekto „UAB „AUTERA LT“ verslo 

plėtra“ (vietos projekto (toliau – VP) paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. ŠIRV-LEADER-

6A-D-11-1-2023, pagal  VPS priemonės  „Ūkio  ir verslo  plėtra“, veiklos  sritį “Parama  ne  žemės 

ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti”,  LEADER-19.2-6.4. 

Visų Kvietimui Nr. 11 gautų pareiškėjų vietos projektų vertinimo medžiaga, supažindinanti su 

vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatais VPS vykdytojos administracijos  el. 

paštu   išsiųsta PAK-o nariams 2023-02-07. 

2023-01-12  UAB „Autera LT“  pateiktas vietos projektas „UAB „Autera LT“ verslo plėtra“ (Nr. 

Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-1-2023) pagal VPS priemonės  „Ūkio  ir verslo  plėtra“, veiklos  sritį 

“Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti”.    

Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 2 darbo vietas (du etatus), ir išlaikyti 4,39 etatų. 

Pareiškėjas prašo 75 000,00 Eur (be PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės 

nuosavomis ir skolintomis piniginėmis lėšomis – 67 798,15 Eur (su PVM). 

Pabaigus visų to paties Kvietimo pagal priemonės „Ūkio ir verslo  plėtra“  veiklos sritį „Parama  

ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti“,  gautų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimą, buvo nustatyta, kad tik dviems vietos projektams užtenka veiklos sričiai LEADER-19.2-6.4   

paramos  lėšų sumos.  Nuo 2022-12-05 iki 2023-01-23 įvykusio  Kvietimo Nr. 11  Priemonei „Ūkio ir 

verslo  plėtra“  veiklos sričiai „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti“,  LEADER-

19.2-6.4  bendra paraiškoms prašoma paramos suma sudarė 203 806,14 Eur, kai  Kvietime Nr.11  šios  

priemonės nustatyta paramos lėšų suma – 140 000,00  Eur. Sudarius pirmąjį prioritetinį sąrašą ir 

nustačius  pereinamąjį balą – 70,  buvo įvertinta, kad UAB „Autera LT“   vietos projektui, surinkusiam 

65 balų sumą neužteko kvietimo biudžeto lėšų.  

Atsižvelgiant į Vietos projektų Administravimo taisyklių 96.1 punktą, rekomenduojama UAB 

„Autera LT“   vietos projekto „UAB „Autera LT“ verslo plėtra“, surinkusiam ne mažiau kaip 40 balų,   

pagal VPS priemonę „Ūkio  ir verslo  plėtra“ / veiklos sritį „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo 

vietovėse  plėtoti“, LEADER-19.2-6.4) įrašyti į rezervinį projektų sąrašą. 

Dėl pristatyto UAB „Autera LT“   vietos projekto „UAB „Autera LT“ verslo plėtra“  Komiteto 

nariams klausimų nei raštu nei žodžiu neiškilo.  

NUTARTA: 2. UAB „AUTERA LT“ vietos projektą „UAB „AUTERA LT“ verslo plėtra“, 

ŠIRV-LEADER-6A-D-11-1-2023, įrašyti  į rezervinį projektų sąrašą, kurio galiojimo laikas ne ilgesnis 

nei 1 (vieneri) metai nuo VPS vykdytojos sprendimo tokį sąrašą sudaryti, bet ne vėliau, kaip 1 mėnuo 

iki Širvintų rajono vietos veiklos grupės projekto „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 

metų vietos plėtros strategija“ pabaigos  nuo VPS vykdytojos PAK sprendimo priėmimo datos  įtraukti 

į tokį sąrašą.   

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos “KRUNAI“ vietos projekto „Pirties paslaugų teikimas Krunų 

kaime“ (VP registracijos kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6B-D-11-2-2023), pagal  VPS priemonę  „NVO 

socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),  

LEADER-19.2-SAVA-1. 

Asociacijos “KRUNAI“ vietos projektui „Pirties paslaugų teikimas Krunų kaime“ pridėtinės 

vertės (kokybės) vertinimo metu suteikta 90 balų. Pareiškėjas prašo 87 345,30 Eur (be PVM) paramos 

sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės nuosavomis lėšomis –20 626,79 Eur ir savanorišku darbu, 

įvertintu 999,62 Eur. Įgyvendinus projektą planuojama sukurti  2 darbo vietas (2 etatus). 

Vietos projekto „Pirties paslaugų teikimas Krunų kaime“ idėja pripažinta sukuriančia pakankamą 

pridėtinę vertę, siekiant VPS tikslų už pagrįstą kainą ir galėtų būti finansuojama iš paramos VPS 

įgyvendinti, jeigu bus išpildytos visos patvirtintame finansavimo sąlygų apraše  priemonės „NVO 

socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),  

LEADER-19.2-SAVA-1,   nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos. 

Dėl pristatyto vietos projekto Asociacijos “KRUNAI“ vietos projektui „Pirties paslaugų teikimas 

Krunų kaime“,  kylančių klausimų iš  Komiteto narių nei raštu, nei   į VVG biurą atvykus gyvai  

pasiaiškinti nebuvo sulaukta.  

Rekomenduojama pritarti Asociacijos “KRUNAI“ vietos projektui „Pirties paslaugų teikimas 

Krunų kaime“,  Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-2-2023, pagal  VPS priemonę  „NVO socialinio ir 

bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),  LEADER-19.2-

SAVA-1  ir  perduoti į kitą vertinimo etapą. 



Gautos PAK narių Kvietimo Nr. 11  VP paraiškų balsavimo anketos. Gautoje PAK-o nario 

Mindaugo Korsako anketoje nurodyta, kad dėl Asociacijos “KRUNAI“ vietos projekto „Pirties 

paslaugų teikimas Krunų kaime“ jis nusišalina, nes balsavimas svarstomu klausimu gali sukelti viešųjų 

ir privačiųjų interesų konfliktą. 

NUTARTA: 3. Pritarti Asociacijos “KRUNAI“ vietos projekto „Pirties paslaugų teikimas Krunų 

kaime“, ŠIRV-LEADER-6B-D-11-2-2023, pagal  VPS priemonę  „NVO socialinio ir bendruomeninio 

verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),  LEADER-19.2-SAVA-1 ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“– 9;  nusišalino - 1. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „Globalūs projektai“ vietos projekto „Mokymai-kūrybinės dirbtuvės 

„Gamtos, kultūros ir verslo objektų įtraukimas kuriant interaktyvų turistinį Širvintų rajono žemėlapį“ 

(VP registracijos kodas Nr. ŠIRV-EURI-1C-M-11-3-2023), pagal VPS priemonę „Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. 

Projektas 2023-01-23 pateiktas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas“, pagal Paramos lėšų dalį, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos 

gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti – EURI. Pareiškėjas prašo 6 453,00 

Eur (be PVM) paramos sumos. Projektui kvietimo lėšų pakanka. Vietos projekto  „Mokymai-

kūrybinės dirbtuvės „Gamtos, kultūros ir verslo objektų įtraukimas kuriant interaktyvų turistinį 

Širvintų rajono žemėlapį“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikti 45 balai. Vietos 

projektas yra pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų. Dėl VšĮ 

„Globalūs projektai“ vietos projekto  kylančių klausimų iš  Komiteto narių nei raštu, nei   žodžiu  

pasiaiškinti nebuvo sulaukta.  

Rekomenduojama pritarti VšĮ „Globalūs projektai“ vietos projekto „Mokymai-kūrybinės dirbtuvės 

„Gamtos, kultūros ir verslo objektų įtraukimas kuriant interaktyvų turistinį Širvintų rajono žemėlapį““ 

ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Gauta PAK narės Vilmos Dainienės anketa, kurioje nurodyta, kad dėl VšĮ „Globalūs projektai“ 

vietos projekto „Mokymai-kūrybinės dirbtuvės „Gamtos, kultūros ir verslo objektų įtraukimas kuriant 

interaktyvų turistinį Širvintų rajono žemėlapį““ ji nusišalina, nes balsavimas svarstomu klausimu gali 

sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą. 

NUTARTA: 4. Pritarti Viešosios įstaigos „Globalūs projektai“ vietos projektui „Mokymai-

kūrybinės dirbtuvės „Gamtos, kultūros ir verslo objektų įtraukimas kuriant interaktyvų turistinį 

Širvintų rajono žemėlapį“, ŠIRV-EURI-1C-M-11-3-2023, pagal VPS priemonę „Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“– 9;  nusišalino - 1. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Tado Žiedovainio vietos projekto „Tado Žiedovainio verslo pradžia“ 

(vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-4-2023), 

pagal VPS priemonės  „Ūkio  ir verslo  plėtra“, veiklos  sritį “Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo 

vietovėse  pradėti” LEADER-19.2-6.2. 

Dėl Tado Žiedovainio vietos projekto „Tado Žiedovainio verslo pradžia“ VPS vykdytojos 

administracija  2023-02-07, kaip ir dėl visų kt. pareiškėjų,  el. paštu išsiuntė VP vertinimo medžiagą  

PAK-o nariams  susipažinti su vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatais. 

Vietos projekto „Tado Žiedovainio verslo pradžia“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu 

suteikta 65 balai. Pareiškėjas prašo 53 503,68 Eur (be PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto 

prisidės nuosavomis ir skolintomis piniginėmis lėšomis – 38 553,82 Eur (su PVM). 

Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 1,0 etato darbo vieta, todėl prašoma paramos suma 

negali viršyti 50 000,00 Eur. Tinkamumo vertinimo etape VP „Tado Žiedovainio verslo pradžia“ 

paramos suma turi būti sumažinta, todėl  pagal VPS priemonės  „Ūkio  ir verslo  plėtra“, veiklos  sritį 

“Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  pradėti” rezerve  esančiam projektui, kuris prašo  

24 696,54 Eur  turi pakakti paramos lėšų. 

 Vietos projekto „Tado Žiedovainio verslo pradžia“ idėja pripažinta sukuriančia pakankamą 

pridėtinę vertę, siekiant VPS tikslų už pagrįstą kainą ir galėtų būti finansuojama iš paramos VPS 

įgyvendinti, jeigu bus išpildytos visos patvirtintame finansavimo sąlygų apraše  priemonės veiklos 

srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas Nr. LEADER-19.2-6.4,   

nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos. 



Dėl pristatyto vietos projekto „Tado Žiedovainio verslo plėtra“,  kylančių klausimų iš  Komiteto 

narių nei raštu, nei   telefonu ar gyvai pasiaiškinti nebuvo sulaukta.  

Rekomenduojama pritarti Tado Žiedovainio vietos projektui „Tado Žiedovainio verslo pradžia“, ir 

rekomenduoti perduoti į kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 5. Pritarti Tado Žiedovainio vietos projekto „Tado Žiedovainio verslo pradžia“, 

ŠIRV-LEADER-6A-D-11-4-2023, pagal VPS priemonės  „Ūkio  ir verslo  plėtra“, veiklos  sritį 

“Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  pradėti” LEADER-19.2-6.2 ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

 6. SVARSTYTA. Dėl Dariaus Venckaus vietos projekto „Dariaus Venckaus verslo plėtra“ (VP 

registracijos kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-5-2023),  pagal  VPS priemonės  „Ūkio  ir verslo  

plėtra“, veiklos  sritį “Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti”,  LEADER-19.2-6.4. 

Dariaus Venckaus vietos projektui „Dariaus Venckaus verslo plėtra“ pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo metu suteikta 70 balai. Pareiškėjas prašo 74 246,14 Eur (be PVM) paramos sumos. 

Pareiškėjas prie projekto prisidės nuosavomis lėšomis –70 185,73 Eur. Įgyvendinus projektą 

planuojama sukurti  1,5 darbo vietas ir išlaikyti 4,58 etatų. 

 Vietos projekto „Dariaus Venckaus verslo plėtra“ idėja pripažinta sukuriančia pakankamą 

pridėtinę vertę, siekiant VPS tikslų už pagrįstą kainą ir galėtų būti finansuojama iš paramos VPS 

įgyvendinti, jeigu bus išpildytos visos patvirtintame finansavimo sąlygų apraše  priemonės veiklos 

srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas Nr. LEADER-19.2-6.4,   

nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos. 

Dėl pristatyto vietos projekto „Dariaus Venckaus verslo plėtra“,  kylančių klausimų iš  Komiteto 

narių nei raštu, nei  žodžiu nebuvo sulaukta.  

Rekomenduojama pritarti Dariaus Venckaus vietos projekto „Dariaus Venckaus verslo plėtra“ 

ŠIRV-LEADER-6A-D-11-5-2023,  pagal  VPS priemonės  „Ūkio  ir verslo  plėtra“, veiklos  sritį 

“Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti”,  LEADER-19.2-6.4 ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

7. SVARSTYTA.   Dėl MB „Miško briedžio mokykla“ vietos projekto „Miško briedžio gamtos 

mokykla“ VP registracijos kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-6-2023), pagal VPS priemonės  „Ūkio  

ir verslo  plėtra“, veiklos  sritį “Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  pradėti” LEADER-

19.2-6.2. 

Vietos projekto „Miško briedžio gamtos mokykla“ pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu 

suteikta 50 balų. Pareiškėjas prašo 24 696,54 Eur (be PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prisidėjimo 

nuosavomis ir/ar skolintomis piniginėmis lėšomis VP nenurodė. 

Įgyvendinus projektą planuojama sukurti 1,0 etato darbo vieta.  

Pabaigus visų to paties Kvietimo pagal priemonės „Ūkio ir verslo  plėtra“  veiklos sritį „Parama  

ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  pradėti“,  gautų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimą, buvo nustatyta, kad pagal prašomą paramos sumą vienam vietos projektui užtenka veiklos 

sričiai LEADER-19.2-6.2   paramos  lėšų sumos.  Nuo 2022-12-05 iki 2023-01-23 įvykusio  Kvietimo 

Nr. 11  Priemonei „Ūkio ir verslo  plėtra“  veiklos sričiai „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo 

vietovėse  pradėti“,  LEADER-19.2-6.2.  bendra paraiškoms prašoma paramos suma sudarė 78 200,22 

Eur, kai  Kvietime Nr.11  šios  priemonės nustatyta paramos lėšų suma – 75 000,00  Eur. Sudarius 

pirmąjį prioritetinį sąrašą ir nustačius  pereinamąjį balą – 65,  buvo įvertinta, kad MB „Miško briedžio 

mokykla“ vietos projektui „Miško briedžio gamtos mokykla“, surinkusiam 50 balų sumą trūksta 

nedidelės sumos iš kvietimo biudžeto lėšų.  

Atsižvelgiant į Vietos projektų Administravimo taisyklių 96.1 punktą, rekomenduojama MB 

„Miško briedžio mokykla“ vietos projekto „Miško briedžio gamtos mokykla“ surinkusiam ne mažiau 

kaip 40 balų,   pagal VPS priemonę „Ūkio  ir verslo  plėtra“ / veiklos sritį „Parama  ne  žemės ūkio  

verslui  kaimo vietovėse  pradėti“, LEADER-19.2-6.2 įrašyti į rezervinį projektų sąrašą. 

Dėl  vietos projekto „Miško briedžio gamtos mokykla“ Komiteto nariams klausimų nei raštu, nei 

žodžiu neiškilo.  

NUTARTA:  7. MB „Miško briedžio mokykla“ vietos projekto „Miško briedžio gamtos 

mokykla“ VP registracijos kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6A-D-11-6-2023 įrašyti  į rezervinį projektų 

sąrašą, kurio galiojimo laikas ne ilgesnis nei 1 (vieneri) metai nuo VPS vykdytojos sprendimo tokį 



sąrašą sudaryti, bet ne vėliau, kaip 1 mėnuo iki Širvintų rajono vietos veiklos grupės projekto 

„Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategija“ pabaigos.   

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

8. SVARSTYTA.   Dėl VšĮ „ELNIŲ SPA“ vietos projekto „VšĮ „ELNIŲ SPA“ veiklos pradžia“ 

(VP registracijos kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6B-D-11-7-2023), pagal  VPS priemonę  „NVO 

socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),  

LEADER-19.2-SAVA-1. 

Asociacijos VšĮ „ELNIŲ SPA“ vietos projekto „VšĮ „ELNIŲ SPA“ veiklos pradžia“ pridėtinės 

vertės (kokybės) vertinimo metu suteikta 40 balų. Pareiškėjas prašo 82 847,97 Eur (be PVM) paramos 

sumos. Pareiškėjas nurodo finansavimo šaltiniui skolintas pinigines lėšas –62 135,98 Eur. Įgyvendinus 

projektą planuojama sukurti  2 darbo vietas (2 etatus). 

Pabaigus visų to paties Kvietimo pagal priemonės „NVO socialinio ir bendruomeninio verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),   gautų vietos projektų pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimą, buvo nustatyta, kad tik 1 vietos projektui užtenka priemonės LEADER-19.2-

SAVA-1  paramos  lėšų sumos.  Nuo 2022-12-05 iki 2023-01-23 įvykusio  Kvietimo Nr. 11  „NVO 

socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),   

bendra paraiškoms prašoma paramos suma sudarė 275 898,87 Eur, kai  Kvietime Nr.11  šios  

priemonės nustatyta paramos lėšų suma – 87 360,00  Eur. Sudarius pirmąjį prioritetinį sąrašą ir 

nustačius  pereinamąjį balą – 90,  buvo įvertinta, kad VšĮ „ELNIŲ SPA“ vietos projektui, surinkusiam 

40 balų sumą neužteko kvietimo biudžeto lėšų.  

Atsižvelgiant į Vietos projektų Administravimo taisyklių 96.1 punktą, rekomenduojama VšĮ 

„ELNIŲ SPA“ vietos projekto „VšĮ „ELNIŲ SPA“ veiklos pradžia“, surinkusiam ne mažiau kaip 40 

balų, pagal VPS priemonę „NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio 

verslo iniciatorius – NVO),   įrašyti į rezervinį projektų sąrašą. 

Dėl pristatyto VšĮ „ELNIŲ SPA“ vietos projekto „VšĮ „ELNIŲ SPA“ veiklos pradžia“ Komiteto 

nariams klausimų nei raštu nei žodžiu neiškilo.  

NUTARTA: 8. VšĮ „ELNIŲ SPA“ vietos projektą „VšĮ „ELNIŲ SPA“ veiklos pradžia“ (ŠIRV-

LEADER-6B-D-11-7-2023), įrašyti  į rezervinį projektų sąrašą, kurio galiojimo laikas ne ilgesnis nei 1 

(vieneri) metai nuo VPS vykdytojos sprendimo tokį sąrašą sudaryti, bet ne vėliau, kaip 1 mėnuo iki 

Širvintų rajono vietos veiklos grupės projekto „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų 

vietos plėtros strategija“ pabaigos.   

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

9. SVARSTYTA.   Dėl VšĮ „Senjorų diskoteka“ vietos projekto „Bartkuškio namai“ (VP 

registracijos kodas Nr. ŠIRV-LEADER-6B-D-11-8-2023), pagal  VPS priemonę  „NVO socialinio ir 

bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),  LEADER-19.2-

SAVA-1. 

VšĮ „Senjorų diskoteka“ vietos projekto „Bartkuškio namai“  pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo metu suteikta 40 balų. Pareiškėjas prašo 105 705,60 Eur (be PVM) paramos sumos. 

Pareiškėjas nurodo  finansavimo šaltiniui skolintas pinigines lėšas –24 762,41 Eur. Įgyvendinus 

projektą planuojama sukurti  5 darbo vietas. 

Pabaigus visų to paties Kvietimo pagal priemonės „NVO socialinio ir bendruomeninio verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),   gautų vietos projektų pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimą, buvo nustatyta, kad tik 1 vietos projektui užtenka priemonės LEADER-19.2-

SAVA-1  paramos  lėšų sumos.  Sudarius pirmąjį prioritetinį sąrašą ir nustačius  pereinamąjį balą – 90,  

buvo įvertinta, kad VšĮ „Senjorų diskoteka“ vietos projektui, surinkusiam 40 balų sumą neužteko 

kvietimo biudžeto lėšų.  

Atsižvelgiant į Vietos projektų Administravimo taisyklių 96.1 punktą, rekomenduojama VšĮ 

„Senjorų diskoteka“ vietos projekto „Bartkuškio namai“ , surinkusiam ne mažiau kaip 40 balų,   pagal 

VPS priemonę „NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO),   įrašyti į rezervinį projektų sąrašą. 

Dėl pristatyto VšĮ „Senjorų diskoteka“ vietos projekto „Bartkuškio namai“ Komiteto nariams 

klausimų nei raštu nei žodžiu neiškilo.  

NUTARTA: 9. VšĮ „Senjorų diskoteka“ vietos projektą „Bartkuškio namai“  (ŠIRV-LEADER-

6B-D-11-8-2023), įrašyti  į rezervinį projektų sąrašą, kurio galiojimo laikas ne ilgesnis nei 1 (vieneri) 

metai nuo VPS vykdytojos sprendimo tokį sąrašą sudaryti, bet ne vėliau, kaip 1 mėnuo iki Širvintų 



rajono vietos veiklos grupės projekto „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos 

plėtros strategija“ pabaigos  nuo VPS vykdytojos PAK sprendimo priėmimo datos  įtraukti į tokį 

sąrašą.   

 

10. SVARSTYTA.   Dėl UAB „BSG HOUSE“ vietos projekto „UAB „BSG HOUSE“ pardavimų 

procesų plėtra“ (registravimo kodas ŠIRV-LEADER-6A-D-11-9-2023)  pagal VPS priemonės „Ūkio 

ir verslo plėtra“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti”,  LEADER-19.2-

6.4. 

UAB „BSG HOUSE“ vietos projektui „UAB „BSG HOUSE“ pardavimų procesų plėtra“ 

pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteikta 70 balų. Pareiškėjas prašo 54 560,00 Eur (be 

PVM) paramos sumos. Pareiškėjas prie projekto prisidės nuosavomis lėšomis 31 127,54 Eur. 

Įgyvendinus projektą planuojama sukurti  2 darbo vietas ir išlaikyti 5,3 etatų. 

Vietos projekto „UAB „BSG HOUSE“ pardavimų procesų plėtra“ idėja pripažinta sukuriančia 

pakankamą pridėtinę vertę, siekiant VPS tikslų už pagrįstą kainą ir galėtų būti finansuojama iš 

paramos VPS įgyvendinti, jeigu bus išpildytos visos patvirtintame finansavimo sąlygų apraše  

priemonės veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas Nr. 

LEADER-19.2-6.4,   nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos. 

Dėl pristatyto vietos projekto „UAB „BSG HOUSE“ pardavimų procesų plėtra“ kylančių 

klausimų iš  Komiteto narių nei raštu, nei  žodžiu nebuvo sulaukta.  

NUTARTA: 10. Rekomenduojama pritarti UAB „BSG HOUSE“ vietos projekto „UAB „BSG 

HOUSE“ pardavimų procesų plėtra“ ŠIRV-LEADER-6A-D-11-9-2023,  pagal  VPS priemonės  „Ūkio  

ir verslo  plėtra“, veiklos  sritį “Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti”,  LEADER-

19.2-6.4 ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 
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