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Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“  

Įmonės kodas 300032951, Vilniaus g. 19 LT-18116 Švenčionys, tel. 8 663 76113 

 

VVG VIRTUALAUS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 2 
2021-03-12 

Švenčionys 

 

Posėdis prasidėjo 2021 m. kovo 9 d. 13 val. 45 min., baigėsi  2021m. kovo 12 d. 10 val. 

susirašinėjant elektroniniu paštu. 

 

Posėdžio pirmininkas – Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės 

„Švenčionių partnerystė“ valdybos pirmininkas. 

Posėdžio sekretorius – Birutė Borovikienė, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės 

„Švenčionių partnerystė“ VPS administravimo vadovė. 

Dalyvauja valdybos nariai: Rimantas Klipčius, Asta Galatiltienė, Algirdas Uziala, Antanas 

Petkūnas, Algirdas Breidokas, Arnas Sedlevičius, Donatas Gustas, Janė Guigienė, Ramunė 

Jakubėnienė, Birutė Valatkienė, Laima Malinauskienė - 11 narių iš 11.  

Posėdyje dalyvauja Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ VPS 

administravimo vadovė Birutė Borovikienė. 

            Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Kvietimo Nr. 18 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos 

grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS) II 

prioriteto “Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę 

atskirtį“ priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ patvirtinimo. 

2. Dėl Kvietimo Nr. 19 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos 

grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS) I 

prioriteto “Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir 

darbo vietų kūrimą“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ patvirtinimo. 

3. Dėl Kvietimo Nr. 19 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos 

grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS) I 

prioriteto “Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir 

darbo vietų kūrimą“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ patvirtinimo. 

4. Dėl Kvietimo Nr. 20 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos 

grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS) I 

prioriteto “Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir 

darbo vietų kūrimą“ priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant 

vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti 

(reglamentuoja KPP)“ patvirtinimo. 

 

Valdybos pirmininkas Rimantas Klipčius el. paštu iš anksto nustatytais terminais pateikė 

posėdžio darbotvarkę ir visus su ja susijusius dokumentus. 

Posėdžio dalyviai darbotvarkei pritarė bendru sutarimu. 
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1. SVARSTYTA Kvietimo Nr. 18 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono 

vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ 

(toliau-VPS) II prioriteto “Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, 

mažinant socialinę atskirtį“ priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“ 

dokumentacija. Vietos veiklos grupės administracija parengė Kvietimo Nr. 18  dokumentaciją, ją 

būtina patvirtinti valdyboje. Valdybos nariams elektroniniu paštu buvo išsiųsta Kvietimo Nr. 18 

finansavimo sąlygų aprašas, skelbimas, vietos projekto paraiškos forma, vienos įmonės deklaracijos 

forma, jungtinės veiklos sutarties forma. Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas: nuo 2021 m. kovo 

22 d. 8 val. iki 2021 m. gegužės 7 d. 15 val. 

1. NUTARTA: patvirtinti projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių 

partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ II prioriteto “Socialinės ir ekonominės 

veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“ priemonės „NVO socialinės 

veiklos skatinimas ir įvairinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašą su priedais. 

Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

2. SVARSTYTA Kvietimo Nr. 19 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono 

vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ I 

prioriteto “Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir 

darbo vietų kūrimą“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ dokumentacija. Vietos veiklos grupės administracija parengė Kvietimo 

Nr.19 dokumentaciją, ją būtina patvirtinti valdyboje. Valdybos nariams elektroniniu paštu buvo 

išsiųsta Kvietimo Nr.19 finansavimo sąlygų aprašas, skelbimas, vietos projekto paraiškos forma, 

vietos projekto verslo plano forma, smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, vienos 

įmonės deklaracija, įmonės vadovo sutikimo forma, pareiškėjo akcininko sutikimo forma, pareiškėjo 

sutuoktinio sutikimo forma. Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas: nuo 2021 m. kovo 22 d. 8 val. 

iki 2021 m. gegužės 7 d. 15 val. 

2. NUTARTA: patvirtinti projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių 

partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ I prioriteto “Vietos gyventojų 

gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“ priemonės 

„Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.2 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais. 

Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

3. SVARSTYTA Kvietimo Nr. 19 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono 

vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ I 

prioriteto “Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir 

darbo vietų kūrimą“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ dokumentacija. Vietos veiklos grupės administracija parengė Kvietimo 

Nr.19 dokumentaciją, ją būtina patvirtinti valdyboje. Valdybos nariams elektroniniu paštu buvo 

išsiųsta Kvietimo Nr.19 finansavimo sąlygų aprašas, vietos projekto paraiškos forma, vietos projekto 

verslo plano forma, smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, vienos įmonės 

deklaracija, įmonės vadovo sutikimo forma, pareiškėjo akcininko sutikimo forma, pareiškėjo 

sutuoktinio sutikimo forma. Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas: nuo 2021 m. kovo 22 d. 8 val. 

iki 2021 m. gegužės 7 d. 15 val. 

3. NUTARTA: patvirtinti projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių 

partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ I prioriteto “Vietos gyventojų 

gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“ priemonės 

„Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.4 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais. 

Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. Nutarimas priimtas vienbalsiai. 
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4. SVARSTYTA Kvietimo Nr. 20 finansavimo sąlygų aprašo pagal projekto „Švenčionių rajono 

vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ 

(toliau-VPS) I prioriteto “Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę 

plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“ priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį 

„Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 

grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti (reglamentuoja KPP)“ dokumentacija, ją  būtina patvirtinti 

valdyboje. Valdybos nariams elektroniniu paštu buvo išsiųsta Kvietimo Nr. 20 finansavimo sąlygų 

aprašas, skelbimas, vietos projekto paraiškos forma, vietos projekto verslo plano forma, jungtinės 

veiklos sutarties forma, smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, vienos įmonės 

deklaracija, įmonės vadovo sutikimo forma, pareiškėjo akcininko sutikimo forma, pareiškėjo 

sutuoktinio sutikimo forma.  Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas: nuo 2021 m. kovo 22 d. 8 val. 

iki 2021 m. gegužės 7 d. 15 val. 

4. NUTARTA: patvirtinti projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių 

partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ I prioriteto “Vietos gyventojų 

gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“ priemonės 

„Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo 

veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti (reglamentuoja KPP)“ Nr. 

LEADER-19.2-16.4 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais. 

Klausimų ir/ar pasiūlymų nepateikta. Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                      Rimantas Klipčius 

 

 

Posėdžio sekretorė                      Birutė Borovikienė 


