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Posėdžio data: 2022 m. gegužės 16 d.  

Posėdžio pradžia – 16.00 val. 

Posėdžio vieta –  J. Janonio g. 2, Biržai 

 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo/pakeitimo; 

3. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 

„Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) I prioriteto 

priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos 

rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nr. LEADER-19.2- 16.4, atrankos; 

4. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal VPS I prioriteto priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir 

plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6.2, atrankos; 

5. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal VPS III prioriteto „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos 

srities „Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą 

gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2, atrankos. 

 

 

Vietos projektų sąrašas: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Vietos projekto 

pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos projekto pavadinimas 

 

1. VPS I prioriteto priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama trumpoms 

tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nr. LEADER-19.2- 16.4 

1.1. BIRŽ-LEADER-1A-D-

19-4-2022 

Giedrius Čepokas Inovatyvus mobilus restoranas 

2. VPS priemonės I prioriteto priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos 

sritis „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6.2 

2.1. BIRŽ-EURI-6A-D-19-

5-2022 

MB „Melanijos 

šviesa“ 

Plaukiam su Melanija 

2.2. BIRŽ-EURI-6A-D-19-

6-2022 

Ernestas Čečys Ernesto Čečio automobilių remonto 

dirbtuvių įkūrimas 

2.3. BIRŽ-EURI-6A-D-19-

3-2022 

UAB „Vilukta“ UAB „Vilutka“ veiklos plėtra 

2.4. BIRŽ-EURI-6A-D-19-

2-2022 

Raimundas Kukenys „RK Autoservisas“ 



Virginija Ridlauskienė, tel./faks. 8 450 31551, el. p. info@birzuvvg.lt 
 

2.5. BIRŽ-EURI-6A-D-19-

7-2022 

UAB „Papilio 

kibirkštis“ 

UAB „Papilio kibirkštis“ skatinant verslo 

iniciatyvos skatinimas diegiant inovatyvias 

technologijas  

2.6. BIRŽ-EURI-6A-D-19-

8-2022 

Gintas Žiemelis Ginto Žiemelio autoserviso paslaugų plėtra 

3. VPS III prioriteto priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritis 

„Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei 

pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2 

3.1. BIRŽ-LEADER-6B-I-

19-1-2022 

Biržų rajono 

savivaldybės 

administracija 

Kirkilų apžvalgos bokšto prieigų 

sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų 

poreikiams 

____________ 


