
 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. BIRŽELIO 9 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. birželio 9 d. Nr. PAK-7 

Širvintos 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 

2015-2020 m.  vietos plėtros strategija“ VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti“, VPS 

priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ ir VPS priemonės „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus  

ir  dalijantis infrastruktūra  bei ištekliais  ir  siekiant plėtoti  su  kaimo turizmu  susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos 

principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Širvintų rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, 

priimti šiuos sprendimus: 
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1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS priemonė „NVO  ir privataus  verslo iniciatyvų  kūrimosi skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 

1. ŠIRV-LEADER-

6A-D-7-1-2020 

Indrė Mučinienė Indrės 

Mučinienės 

verslo 

įsikūrimas 

60 18 933,60 Pritarti IndrėS MučinienėS vietos projektui ,, Indrės 

Mučinienės verslo įsikūrimas“ (ŠIRV-LEADER-6A-D-7-

1-2020), pagal VPS priemonę „NVO  ir privataus  verslo 

iniciatyvų  kūrimosi skatinimas“ ir rekomenduoti pradėti 

kitą vertinimo etapą. 

2. ŠIRV-LEADER-

6A-D-7-3-2020 

Viešoji įstaiga 

„Aš – tai Tu“ 

VšĮ „Aš – tai 

Tu“ ugdymo 

veiklos pradžia 

Krunuose 

55 47 665,07 Pritarti Viešosios įstaigos „Aš – tai Tu“ vietos projektui ,, 

VšĮ „Aš – tai Tu“ ugdymo veiklos pradžia Krunuose“ 

(ŠIRV-LEADER-6A-D-7-3-2020), pagal VPS priemonę 

„NVO  ir privataus  verslo iniciatyvų  kūrimosi skatinimas“  

ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

VPS priemonė „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus  ir  dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su  

kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6 

3. ŠIRV-LEADER-

1A-D-7-2-2020 

Viešoji įstaiga 

„Vikingų kaimas“ 

Etnokultūrinio 

turizmo 

paslaugų 

įgyvendinimas ir 

sklaida Širvintų 

r. 

55 48 370,60 Pritarti Viešosios įstaigos „Vikingų kaimas“ vietos 

projektui ,,Etnokultūrinio turizmo paslaugų įgyvendinimas 

ir sklaida Širvintų r.“ (ŠIRV-LEADER-1A-D-7-2-2020), 

pagal VPS priemonę „Parama NVO bendradarbiavimui 

organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis 

infrastruktūra  bei ištekliais ir siekiant plėtoti su  kaimo 

turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ 

ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

VPS priemonė „Ūkio  ir verslo  plėtra“ / veiklos sritis „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4 

4. ŠIRV-LEADER-

6A-D-7-4-2020 

Domantas 

Kancleris 

Vaizdo filmų ir 

televizijos 

programų 

gamybos plėtra 

55 31 551,64 Pritarti Domanto Kanclerio vietos projektui „Vaizdo filmų 

ir televizijos programų gamybos plėtra“ (ŠIRV-LEADER-

6A-D-7-4-2020) pagal VPS priemonės „Ūkio  ir verslo  

plėtra“ veiklos sritį „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  
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kaimo vietovėse  plėtoti“ ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

Posėdžio pirmininkas                                       .......................                                                Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                   .......................   Vita Janavičienė 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

.................. Ingrida Baltušytė-Četrauskienė  .................... Gediminas Makauskas  

 

.................. Arūnas Martinėlis   .................... Neringa Lubytė 

   

................... Aurimas  Inčiūra                                                           .................... Rytė Bareckaitė 

   

.................... Mindaugas Korsakas   ................... Dalia Taparauskienė 

   

.................... Vilma Gudeikaitė           

 

  


