
Širvintų rajono vietos veiklos grupės 

pirmininko 2021-02-03 įsakymo Nr. Į-3  

1 priedas 

 

VIETOS PROJEKTŲ, KURIEMS ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KOMITETO SPRENDIMU PRITARIAMA IR REKOMENDUOJAMA PRADĖTI KITĄ VERTINIMO ETAPĄ 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

 

Pareiškėjo 

pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią 

informaciją  arba 

vardas ir pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Pareiškėjo 

prašoma 

paramos 

suma, Eur 

 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ / veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas 

LEADER-19.2-4.2   

1.1. ŠIRV-LEADER-3A-D-8-6-2020 Mindaugas Mašalas Mindaugo Mašalo 

žemės ūkio produktų 

perdirbimo veiklos 

pradžia 

70 28 174,61 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti perduoti jį į kitą 

vertinimo etapą. 

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

2.1. ŠIRV-LEADER-6A-D-8-1-2020 MB „Kolibrio filmai“ MB „Kolibrio 

filmai“ verslo plėtra 

70 25 929,50 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti perduoti jį į kitą 

vertinimo etapą. 

3. VPS priemonė „Ūkio  ir verslo  plėtra“ / veiklos sritis „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2 

3.1. ŠIRV-LEADER-6A-D-8-7-2020 MB “Juko day“ MB "Juko day" 

siuvimo veiklos 

įkūrimas 

55 37 338,35 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti perduoti jį į kitą 

vertinimo etapą. 

4. VPS priemonė „Bendradarbiavimas“  veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 

grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“, kodas LEADER-19.2-16.4   

4.1. ŠIRV-LEADER-3A-D-8-9-2020 Rygaudas Guogis Širvintų rajono 

ūkininkų 

bendradarbiavimas 

kuriant trumpąsias 

tiekimo grandines 

85 39 104,00 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti perduoti jį į kitą 

vertinimo etapą. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VPS priemonė „NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), kodas LEADER-19.2-SAVA-

1 

5.1. ŠIRV-LEADER-6B-D-8-5-2020 Asociacija „Šeimų 

bendrystė“ 

Asociacijos „Šeimų 

bendrystė“ veiklos 

plėtra 

60 37 360,34 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti perduoti jį į kitą 

vertinimo etapą. 

6. VPS priemonė “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7 

6.1. ŠIRV-LEADER-6B-I-8-3-2020 Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Viešosios erdvės 

sutvarkymas prie 

Kiauklių ežero 

40 11 385,64 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti perduoti jį į kitą 

vertinimo etapą. 

6.2. ŠIRV-LEADER-6B-I-8-4-2020 Širvintų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Viešųjų erdvių 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Motiejūnų kaime 

50 27 158,88 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti perduoti jį į kitą 

vertinimo etapą. 



Širvintų rajono vietos veiklos grupės 

pirmininko 2021-02-03 įsakymo Nr. Į-3  

2 priedas 

 

VIETOS PROJEKTŲ, KURIEMS ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KOMITETO SPRENDIMU REKOMENDUOJAMA ĮRAŠYTI Į REZERVINIŲ VIETOS PROJEKTŲ SĄRAŠĄ 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

 

Pareiškėjo 

pavadinimas, 

atitinkantis VĮ 

Registrų centro 

Juridinių asmenų 

registre esančią 

informaciją   arba 

vardas ir pavardė  

Vietos projekto 

pavadinimas 

 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

 

Pareiškėjo 

prašoma 

paramos 

suma, Eur 

 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1.1. ŠIRV-LEADER-6A-D-8-2-2020 Dovydas Ožiūnas Dovydo Ožiūno verslo 

pradžia 

65 31 221,12 Rekomenduoti  įrašyti vietos 

projektą į rezervinių vietos 

projektų sąrašą 

1.2. ŠIRV-LEADER-6A-D-8-8-2020 Antanas 

Tamaševičius 

Antano Tamaševičiaus 

veiklos pradžia 

65 23 679,22 Rekomenduoti  įrašyti vietos 

projektą į rezervinių vietos 

projektų sąrašą 


