
 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS 

2022 m. balandžio  5 d. Nr.75 

Širvintos 

Posėdis įvyko 2022 m.  kovo mėn.  30 – balandžio 4 d., susirašant elektroniniu paštu. 

Posėdžio pirmininkė – Rita Kacevičienė 

Posėdžio sekretorė –  Kristina  Radžiūnė 

 

Dalyvauja 8 valdybos nariai: Rita Kacevičienė, Ieva Pumputienė, Mindaugas Korsakas, Vilma Dainienė,  

Rita Gujienė, Vaiva Daugėlienė, Neringa Lubytė, Paulius Šironas (nuomonės svarstomu klausimu pateiktos 

el. paštu).  

Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja 8 valdybos nariai. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kvietimo Nr.10 teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „NVO socialinio ir bendruomeninio 

verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO),  LEADER-19.2-SAVA-1,  vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašo. 

 2. Dėl Kvietimo  Nr. 10  teikti vietos projektus pagal VPS priemonę  „NVO ir privataus verslo 

iniciatyvų kūrimosi skatinimas“,  LEADER-19.2-SAVA-5,  vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui. 

3.  Dėl Kvietimo  Nr. 10 teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 

veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-

4.2 , vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo. 

4. Dėl Kvietimo  Nr. 10 teikti vietos projektus pagal VPS priemonę “Infrastruktūros gerinimas 

sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“, LEADER-19.2-SAVA-7  vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašo. 

5. Einamieji reikalai (Dėl vietos projektų 2007 -2013 m vietos plėtros strategijos bylų naikinimo 

komisijos sudarymo. Dėl visuotinio narių susirinkimo planavimo 2022-04-28). 
 

SVARSTYTA.  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 administravimo vadovė el. paštu pateikė valdybos nariams Kvietimo  Nr. 10  vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus posėdžio svarstomiems klausimams. Kartu su pateikta 

medžiaga valdybai išsiųstas taisyklių paaiškinimas,  kad  VVG rengiant naujus kvietimus strategijos 

finansuojamoms  priemonėms  pagal kurias  jau buvo skelbti  kvietimai,  su Agentūra tokių  

dokumentų   derinimas neprivalomas. 

 Širvintų r. VVG kvietimai (https://www.sirvintuvvg.lt/projektu-pareiskejams/kvietimai/) buvo 

suderinti su ankstesne  valdyba ir buvo skelbti kelis kartus iki pakartotino skelbiamo Kvietimui Nr. 10 

šioms  priemonėms:  

 - „NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – 

NVO); 

 -  „Investicijos į materialųjį turtą“ pagal veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, 

rinkodarai ir (arba) plėtrai“; 

 - „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“;  

 - “Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“. 

 El. paštu gauta 8 (aštuonių) valdybos narių atsakymai dėl pateikto nutarimo projekto svarstomu 

darbotvarkės klausimu. Pridedama el. paštu gautų valdybos narių atsakymai svarstomais klausimais. 

Valdybos narių elektroniniu paštu atsiųsti atsakymai dėl  nutarimo projekto pasiskirstė taip: 

https://www.sirvintuvvg.lt/projektu-pareiskejams/kvietimai/
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- Rita Kacevičienė pritarė visiems darbotvarkėje pateiktiems nutarimo projektams. 

- Ieva Pumputienė pritarė visiems darbotvarkėje pateiktiems nutarimo projektams. 

- Vilma Dainienė pritarė visiems darbotvarkėje pateiktiems nutarimo projektams,  

- Paulius Šironas pritarė visiems darbotvarkėje pateiktiems nutarimo projektams. 

- Vaiva Daugėlienė pritarė visiems darbotvarkėje pateiktiems nutarimo projektams. 

- Neringa Lubytė pritarė visiems darbotvarkėje pateiktiems nutarimo projektams. 

- Rita Gujienė pritarė visiems darbotvarkėje pateiktiems nutarimo projektams. 

- Mindaugas Korsakas  pritarė visiems darbotvarkėje pateiktiems nutarimo projektams. 

 

BALSUOJA:  

1. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui  pagal VPS priemonę „NVO socialinio ir 

bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) LEADER-19.2-SAVA-1. 

„Už“ – 8; 

2. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui    pagal VPS priemonės  „Investicijos į 

materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ 

LEADER-19.2-4.2.  

„Už“ – 8. 

3. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui  pagal VPS priemonę  „NVO ir privataus verslo 

iniciatyvų kūrimosi skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5. 

 „Už“ – 8. 

4. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui  pagal VPS priemonės “Infrastruktūros gerinimas 

sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ LEADER-19.2-SAVA-7 . 

„Už“ – 8. 

5. Pritarti dėl vietos projektų bylų 2007 -2013 m vietos plėtros strategijos bylų naikinimo komisijos 

sudarymo ir visuotinio narių susirinkimo planavimo 2022- 04-28.  

„Už“ – 8. 

 

NUTARTA: 

1. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui  pagal VPS „NVO socialinio ir bendruomeninio 

verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), Nr.  LEADER-19.2-SAVA-1. 

2. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui    pagal VPS priemonės  „Investicijos į 

materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, Nr. 

LEADER-19.2-4.2.  

3. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui  pagal VPS priemonę  „NVO ir privataus verslo 

iniciatyvų kūrimosi skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5. 

4. Pritarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui  pagal VPS priemonę “Infrastruktūros gerinimas 

sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 . 

5. Pritarti dėl vietos projektų 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos bylų naikinimo komisijos 

sudarymo iš šių asmenų: VVG administravimo vadovės Vitos Janavičienės,  administratorės  Kristinos 

Radžiūnės, VVG narės  Vilmos Dainienės. 

Pritarti visuotinio narių susirinkimo planuojamai datai -  2022 m. balandžio 28 d. 

 

Posėdžio pirmininkė    Rita Kacevičienė 

 

Posėdžio sekretorė    Kristina  Radžiūnė 


