BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VIRTUALAUS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020-02-17 Nr. V-01
Biržai
Posėdis vyko nuo 2020 m. vasario 12 d. iki 17 d. 1500 val.
Posėdžio pirmininkas –Dainius Krivičius.
Posėdžio sekretorius – Virginija Ridlauskienė
Posėdyje dalyvavo: 12 (dvylika) iš 12 (dvylikos) valdybos narių: Kristina Milišiūnienė, Kristina
Jonėnienė, Jurgita Venskienė, Adolfas Jasinevičius, Raimundas Kukenys – atstovaujantys pilietinės
visuomenės sektorių, Alė Podėnienė, Dainius Krivičius, Vaida Vaitaitytė, Ramūnas Vėjelis –
atstovaujantys verslo sektorių, Kęstutis Armonas, Sandra Balčiūnienė ir Jolanta Vaitkevičienė –
atstovaujantys vietos valdžios sektorių. Kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ
1. Procedūriniai klausimai;
2. Dėl kvietimo Nr. 7 finansavimo sąlygų pakeitimo patvirtinimo.
Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje, kartu su posėdžio medžiaga, buvo
išsiųstas el. p. 2020 m. vasario 12 d.
Valdybos nariai supažindinti, jog jie yra įsipareigoję tinkamai derinti viešuosius ir privačius
interesus t.y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo
nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.
Prašymų nušalinti nuo svarstomo klausimo negauta.
Valdybos nariai informuoti, jog šiame virtualiame posėdyje bus tvirtinamas patikslintas kaimo
vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 patvirtinto 2019 m. birželio 20 d. Biržų rajono vietos
veiklos grupės valdybos posėdyje Nr. V-05 (kvietimo galiojimo terminas nuo 2019 m. liepos 11 d..
iki 2019 m. rugsėjo 10 d.) finansavimo sąlygų aprašas taikomas VPS priemonei „Žemės ūkio
produktų perdirbimo ir rinkodaros kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 (toliau –
Priemonė).
Poreikis sustabdyti vietos projektų vertinimą ir patikslinti finansavimo sąlygų aprašą iškilo dėl
finansavimo sąlygų susijusių su tinkamumo sąlygomis vietos projektui nurodytų 4.2.6.8 p. taikymo
supaprastinimo. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjams taip pat taikomos Vietos projektų,
įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (Nr. 3D-544,
aktuali redakcija nuo 2019-08-02) (toliau – VP administravimo taisyklės) 23.1.12. p. tinkamumo
sąlygos, bei rengiant FSA dėl techninės klaidos nebuvo atsižvelgta į VP administravimo taisyklių, ir
kitų teisės aktų aktualias redakcijas, taip pat dėl kitų techninių klaidų iškilo poreikis patikslinti FSA
išbraukiant 4.2.6.8. p.
2020 m. vasario 12 d. raštu, dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimo vietos
projektų vertinimo laikotarpiu, Nr. SR-22, VVG kreipėsi į Nacionaline mokėjimo agentūrą prie
Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) su prašymu sustabdyti kaimo vietovių kvietimo teikti
paraiškas Nr. 7 vietos projektų atrankos vertinimo etapą VPS Priemonei ir leisti patikslinti
finansavimo sąlygas.
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Valdybos nariai savo sprendimus pateikė elektroniniu paštu.
1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai:
1.1.
Dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio:
Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius, sekretoriaujantis – Virginija Ridlauskienė.
Balsuota svarstomu klausimu nebuvo.
2. SVARSTYTA. Dėl kvietimo Nr. 7 finansavimo sąlygų pakeitimo patvirtinimo:
Valdybos nariams el. paštu pateikta finansavimo sąlygų pakeitimas taikomas VPS I prioriteto
priemonei „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros kūrimas ir plėtra“ (pridedama).
BALSUOTA: UŽ - 12, PRIEŠ - 0, SUSILAIKĖ-0.
NUTARTA. Pritarta panaikinti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 patvirtinto 2019 m.
birželio 20 d. Biržų rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje Nr. V-05 (kvietimo galiojimo
terminas nuo 2019 m. liepos 11 d.. iki 2019 m. rugsėjo 10 d.) finansavimo sąlygų aprašo taikomo
VPS priemonei „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER19.2-SAVA-7 vietos projektams, numatytą papildomą tinkamumo sąlygą susijusią su vietos projektu
4.2.6.8 p. „Nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama ir (arba) kuriame numatyta įgyvendinti
projektą, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais (atitiktis šiai sąlygai gali būti tikslinama vietos
projekto paraiškos vertinimo metu): 1. žemė, pastatai, statiniai ir (arba) patalpos, į kuriuos
investuojama ir (arba) kuriuose numatyta įgyvendinti projektą, nuosavybės, nuomos ar kito teisėto
naudojimosi pagrindais priklauso pareiškėjui nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Žemė
po naujai statomais pastatais ir (arba) statiniais vietos projekto paraiškos pateikimo dieną pareiškėjui
priklauso nuosavybės teise. Žemė po rekonstruojamais pastatais ir (arba) statiniais arba po pastatais
ir (arba) statiniais, kuriuose atliekamas kapitalinis remontas, pareiškėjui priklauso nuosavybės,
nuomos ar kito teisėto naudojimosi pagrindais nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos.
Nuomos ar kito teisėto naudojimosi nekilnojamuoju turtu sutartis, sudaryta ne trumpesniam kaip 10
metų laikotarpiui nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos, turi būti įregistruota VĮ Registrų
centre; 2. tuo atveju, kai šio FSA 4.2.6.9 papunkčio pirmoje dalyje minimas turtas (išskyrus naujai
statomus pastatus ir (arba) statinius) priklauso sutuoktiniui (- iams), pateikiamas rašytinis sutuoktinio
sutikimas investuoti į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą ir plėtoti verslo plane numatytą veiklą ne
trumpiau kaip 10 metų nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos; 3. tuo atveju, kai
nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama ir (arba) kuriame numatyta įgyvendinti projektą (išskyrus
naujai statomus pastatus ir (arba) statinius), priklauso pareiškėjui ir (arba) jo sutuoktiniui su kitais
asmenimis, pateikiamas rašytinis bendraturčio (-ių) sutikimas investuoti į jam kartu su pareiškėju ir
(arba) jo sutuoktiniu priklausantį turtą ir plėtoti verslo plane numatytą veiklą ne trumpiau kaip 10
metų nuo vietos paraiškos pateikimo dienos“.
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