
 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS 

2023 m. kovo 15 d.  Nr. 80 

Širvintos 

Posėdis įvyko 2023 m.  kovo 10 - 14  d., susirašant elektroniniu paštu. 

Posėdžio pirmininkė – Rita  Kacevičienė 

Posėdžio sekretorė –  Vita Janavičienė 

Dalyvauja 9  valdybos nariai: Rita Kacevičienė, Ieva Pumputienė, Mindaugas Korsakas, Vilma Dainienė, 

Andrius Juškevičius, Rita Gujienė, Vaiva Daugėlienė, Neringa Lubytė – Stankevičienė, Artūras Krapas 

(nuomonės svarstomu klausimu pateiktos el. paštu).  

Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja 9 valdybos nariai. 

Darbotvarkė:  

1. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos  

keitimo patvirtinimo. 

 

SVARSTYTA.  Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos 

keitimo patvirtinimo. 

 

  Vadovaujantis Širvintų rajono vietos veiklos grupės Darbo reglamento, patvirtinto 2013 m. 

vasario mėn. 21 d. visuotinio susirinkimo protokolu  Nr. 21,  punktu: „21. Esant skubiai svarstytinam 

klausimui, kuriam reikalingas Valdybos sprendimas, jis gali būti aptartas elektroniniu paštu. Sprendimas 

priimamas gavus Valdybos narių pritarimą raštu (elektoriniu paštu, faksu).  

Vadovaujantis pasikeitusiomis  Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), (https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/3626c9e0b5e811e5a6588fb85a3cc84b/asr  Nr. 3D-131, 2023-03-07, paskelbta 

TAR 2023-03-07, i. k. 2023-04082)   svarstomas  projekto “Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-

2020 metų vietos plėtros strategija” (toliau – VPS), Nr.  42VS-KV-15-1-06812-PR001 dalinis keitimas. 

Vadovaujantis Taisyklių punktu 81.3. „VPS ir VPS paramos sutarties keitimai dėl galimybės 

virškontraktuoti iki 5 proc. vietos projektams skirtos paramos sumos, vadovaujantis VPS lėšų metodika, 

atliekami VPS vykdytojos, su Agentūra suderinus VPS ir VPS paramos sutarties keitimus“. 

Širvintų r. VVG administracija el. paštu posėdžio svarstomu klausimu  išsiuntė visiems  

valdybos nariams išdėstytą informaciją dėl turimos  galimybės Virškontraktavimo lėšas skirti įrašytų į 

rezervinių vietos projektų sąrašą iš eilės daugiausiai atrankos balų surinkusiems vietos projektams 

(pridėtas rezervinių vietos projektų sąrašas ir VPS 11 lentelė).  

 Dėl prašymo pritarti  VPS keitimui, kaip valdybos nariams buvo siūloma, platesnio paaiškinimo  

žodžiu ar  raštu nepaprašė nė vienas valdybos narys.   

 Pagal pateiktą nurodytais valdybos narių el. paštais informaciją, gauti  atsakymai  dėl pritarimo 

VPS keitimui. Valdybos posėdžio 9  nariai elektroniniu paštu atsiuntė pritarimus nutarimo projektui. 

BALSUOJA: dėl nutarimo projekto „už“ – 9. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros 

strategijos pakeitimus. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                       Rita  Kacevičienė 

 

Posėdžio sekretorė    Vita Janavičienė 
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