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Širvintos
Posėdis vyko – 2021 m. rugsėjo 9 d., 18.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Mindaugas Korsakas
Posėdžio sekretorė – Kristina Radžiūnė
Dalyvauja 8 valdybos nariai: Rita Gujienė, Vaiva Daugėlienė, Mindaugas Korsakas, Paulius Šironas,
Andrius Juškevičius, Gediminas Makauskas, Rita Kacevičienė, Vilma Dainienė.
Nedalyvauja: Neringa Lubytė, Ieva Pumputienė, Danielis Vysockis.
Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja 2/3 valdybos narių.
Darbotvarkė:
1. Dėl Širvintų r. VVG valdybos pirmininko rinkimo.

1. SVARSTYTA. 1. Dėl Širvintų r. VVG valdybos pirmininko rinkimo.
Nuo 2015 liepos 15 d. iki 2021 m. rugsėjo 9 d visuotinio narių susirinkimo dienos valdybos
pirmininkės pareigas ėjo Ingrida Baltušytė-Četrauskienė. 2021 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-389 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo pakeitimu“, pakeistas 4.24 papunktis,
kurio pakeitimu naujai apibrėžtas vietos valdžios atstovavimas VVG valdyboje:
„4.24. vietos valdžios atstovas – VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri yra VVG narė,
mero ar tarybos paskirtas asmuo, tos savivaldybės valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos
VVG teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos, kurios yra VVG narės, atstovas (išskyrus
savivaldybės politikus ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), kurio dalyvavimo
kolegialaus VVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešajam interesui“.
Atsižvelgiant į 2018 m. birželio 28 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-154 ir
2021 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. 1-101 „Dėl atstovų delegavimo į Širvintų rajono vietos veiklos
grupės valdybą dalinio pakeitimo“, Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdyboje vietos valdžiai
atstovavo: administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė; Vaiva Daugėlienė - Širvintų rajono
savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorė; Neringa Lubytė - Širvintų rajono Socialinių
paslaugų centro direktorė.
Vadovaudamasi minėtų taisyklių pakeitimu 2021 m. rugpjūčio 27 d. Širvintų rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. 1-178 „Dėl atstovų delegavimo į Širvintų rajono vietos veiklos grupės valdybą“
dalinio pakeitimo“, vietoje Ingridos Baltušytės-Četrauskienės į Širvintų r. VVG valdybą deleguota Širvintų
r. savivaldybės Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė.
Atsižvelgiant į Širvintų r. VVG įstatų 33 ir 34 punktus susirinkime patvirtinti valdybos nariai turi
išsirinkti naują valdybos pirmininką. Iškeltos dvi kanditatūros: Rita Kacevičienė ir Rita Gujienė. Valdybos
nariai balsavo už kiekvieną kandidatūrą atskirai.
Už Ritą Kacevičienę balsavo 5 valdybos nariai, 1 susilaikė.

Už Ritą Gujienę balsavo 1 valdybos narys, 1 susilaikė.
NUTARTA. Valdybos narių balsų dauguma išrinkti Ritą Kacevičienę Širvintų r. VVG valdybos
pirmininke trijų metų laikotarpiui.
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