
 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS 

2023 m. sausio 23 d. Nr. 79 

Širvintos 

Posėdis įvyko 2023 m.  sausio 23 d., susirašant elektroniniu paštu. 

Posėdžio pirmininkė – Rita Kacevičienė  

Posėdžio sekretorė –  Vita Janavičienė 

Dalyvauja 8 valdybos nariai: Rita Kacevičienė, Neringa Lubytė - Stankevičienė, Ieva Pumputienė, 

Paulius Šironas, Mindaugas Korsakas, Artūras Krapas, Vilma Dainienė, Vaiva Daugėlienė (nuomonės 

svarstomu klausimu pateiktos el. paštu).  

Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdyboje 11 narių. Susirašant elektroniniu paštu, posėdyje  

dalyvauja 8 nariai, turintys balsavimo teisę (2/3 valdybos narių). Kvorumas yra. 

 

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitos už 2022–sius metus patvirtinimo (2 priedas: Ataskaita - pridedama). 

1. SVARSTYTA. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės kaimo vietovių VPS metinės 

įgyvendinimo ataskaitos už 2022-sius metus patvirtinimo (ataskaita- pridedama). 

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).  

Širvintų r. VVG administracija už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant vidaus stebėsenos 

veiksmus,  atsiskaito valdybai  teikdama metines VPS įgyvendinimo ataskaitas. Administravimo vadovė 

Vita Janavičienė posėdžio svarstomu klausimu el. paštu pateikė valdybos nariams metinę VPS 

įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius 2022 metus. Širvintų r. VVG įgyvendinimo ataskaitos forma pateikta 

pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr.  3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo (2022-07-20 įsakymas Nr. 3D-455) 2 priedą. 

Pridedama el. paštu gauti 8 (aštuonių) valdybos narių atsakymai svarstomu klausimu. Valdybos 

posėdžio 8 (aštuoni) nariai elektroniniu paštu atsiuntė pritarimus nutarimo projektui. 

BALSUOJA: dėl nutarimo projekto „už“ – 8. 

NUTARTA: 1. Pritarti Širvintų rajono vietos grupės  2022 –ųjų metų  kaimo vietovių VPS 

metinei įgyvendinimo ataskaitai. 

 

Posėdžio pirmininkė                       Rita Kacevičienė 

Posėdžio sekretorė    Vita Janavičienė 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/617b448007ef11edb4cae1b158f98ea5

