
 

 

 

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VISUOTINIO-RINKIMINIO NARIŲ  

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2022-04-21 Nr. S-01 

Biržai 

 

Susirinkimas įvyko 2022 m. balandžio 21 d. 1600 - 1900 val. 

Susirinkimo vieta: Vinkšninių g. 11, Vinkšninių k.  Biržų r. 

Susirinkimo pirmininkas – Steponas Staškevičius  

Susirinkimo sekretorius – Virginija Ridlauskienė 

 

Posėdyje dalyvavo: 36 (trisdešimt šeši) dalyviai, iš jų 5 dalyviai svečio teisėmis. Nariai turintys balso 

teisę – 31 (trisdešimt vienas).  VVG nariai: Kristina Milišiūnienė, Steponas Staškevičius ir Vytas Jareckas turi 

po 2 (du) balsus t.y. savo ir atstovaujamo juridinio asmens balsą. Iš viso narių susirinkimo dieną – 60 

(šešiasdešimt). Kvorumas – 52 procentai.  

VVG nariai, apie visuotinį-rinkiminį ataskaitinį VVG narių susirinkimą buvo informuoti elektroniniu 

paštu ir telefonu, ne vėliau, kaip prieš septynias dienas iki susirinkimo pradžios (informacinis pranešimas su 

susirinkimo darbotvarke buvo išsiųstas el. paštu 2022 m. balandžio 14 d.). 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Biržų r. VVG veiklos ataskaita už 2021 m. ir jos tvirtinimas; 

3. 2014-2020 m. metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas; 

4. Biržų r. VVG veiklos plano pristatymas.  

5. Finansinių ataskaitų už 2021 m. tvirtinimas. 

6. Revizijos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas; 

7. Dėl naujų narių priėmimo/šalinimo; 

8. Pirmininko rinkimai; 

9. Valdybos narių rinkimai; 

10. Valdybos pirmininko rinkimai; 

11. Revizoriaus rinkimai; 

12. Einamieji klausimai; 

13. Pasisakymai. 

 

Susirinkimo pradžioje susirinkusius Biržų rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) narius 

pasveikino   VVG narys – Biržų rajono savivaldybę atstovaujantis meras Vytas Jareckas. Meras pasidžiaugė, 

jog VVG gyvuoja jau 18 metų, ir per tuos metus į Biržų rajoną buvo pritraukta keli milijonai ES paramos. Taip 

pat padėkojo verslininkams, bendruomenių pirmininkams ir kitiems pareiškėjams, kurie savo įgyvendintais 

projektais puošia Biržų kraštą. 

 

1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai. 

1.1.  Dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio. 

VVG pirmininkas pasiūlė, kad susirinkimui pravesti reikia išsirinkti susirinkimo pirmininkaujantį ir 

sekretoriaujantį. Dainius Krivičius pasiūlė susirinkimui  pirmininkauti Steponą Staškevičių, o susirinkimui 

sekretoriauti Virginiją Ridlauskienę. Daugiau pasiūlymų nebuvo. Pasiūlyti nariai sutiko imtis pareigų.  

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:  

1.1.  susirinkimui pirmininkaus S. Staškevičius, sekretoriaus V. Ridlauskienė. 

 

1.2. Dėl darbotvarkės patvirtinimo 

Pirmininkas posėdžio pradžioje pristatė posėdžio darbotvarkę, kuri buvo išsiųsta visiems valdybos 

nariams 2022 m. balandžio 14 d. Pastebėjus techninę klaidą, 2022 m. balandžio 19 d. VVG nariams buvo 

persiųsta patikslinta darbotvarkė. Pirmininkas Steponas Staškevičius pasiūlė balsuoti dėl pritarimo 

darbotvarkei. 



2 

 

 

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:  

1.2. darbotvarkei pritarta.  

 

1.3. Dėl balsų skaičiavimo komisijos sudarymo. 

Pirmininkas Steponas Staškevičius informavo, kad šiame susirinkime bus renkami valdybos nariai, 

pirmininkas ir revizorius, todėl siūloma sudaryti balsų skaičiavimo komisiją.  

Pasiūlyti nariai: Kęstutis Armonas, Gintaras Butkevičius ir Vytautas Juška. Kitų pasiūlymų nebuvo.  

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:  

1.3. sudaryti balsų skaičiavimo komisiją iš narių: Kęstučio Armono, Gintaro Butkevičiaus ir Vytauto 

Juškos.  

 

2. SVARSRYTA. Biržų r. VVG veiklos ataskaita už 2021 m. ir jos tvirtinimas; 

VVG pirmininkas Steponas Staškevičius pristatė Biržų rajono vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą už 

2021 m. (ataskaita pridedama). 

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu, pirmininko veiklos ataskaita už 2021 m. patvirtinta. 

 

3. SVARSTYTA. 2014-2020 m. metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas. 

VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė pristatė  Kaimo vietovių 2014-

2020 m. metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m.  Ataskaita parengta pagal VPS „Biržų rajono kaimo 

vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (VPS reg. Nr. 42VS-KP-15-1-06755-PR001) (toliau – VPS), 

kuri patvirtinta 2016 m. balandžio 14 d. 

VPS viešųjų ryšių specialistė Giedrė Visockienė pristatė pagal VPS įgyvendintus projektus.  

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta kaimo vietovių VPS metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2021 m.  

 

4. SVARSTYTA. Biržų r. VVG veiklos plano pristatymas. 

Susirinkimo pirmininkas pakvietė VPS administravimo vadovę – administratorę Virginiją Ridlauskienę 

pristatyti 2022 m. veiklos planą (planas pridedamas). V. Ridlauskienė pristatė planą ir atsakė į narių užduotus 

klausimus. 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru susitarimu, pritarta  Biržų r. VVG veiklos planui 2022 m. 

5. SVARSTYTA. Finansinių ataskaitų už 2021 m. tvirtinimas  

VPS finansininkė Vaida Staškevičienė pristatė VVG finansinės veiklos ataskaitą už 2021 m. (ataskaita 

pridedama).  

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu: pritarta finansinės veiklos ataskaitai už 2021 m.  

 

6. SVARSTYTA. Revizijos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas; 

 

Biržų r. VVG narė Kristina Milišiūnienė pristatė revizorės Jūratės Ratnikienės parengtą revizoriaus 

ataskaitą už 2021 m. (ataskaita pridedama).  

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu, revizoriaus ataskaita už 2021 m. patvirtinta. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo/šalinimo. 

7.1. Dėl naujų narių priėmimo: 
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Valdybos pirmininkas informavo, kad UAB „Šiaurinis taškas“ ir Biržų krašto muziejus „Sėla“ pateikė 

prašymus įstoti į Biržų rajono vietos veiklos grupę. VVG nariai neprieštaravo prašymams, todėl prašymus 

siūloma patenkinti.  

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta naujų narių priėmimui į Biržų rajono vietos veiklos grupės narius. 

UAB „Šiaurinis taškas“ atstovaus verslo sektorių, Biržų krašto muziejus „Sėla“ atstovaus vietos valdžios 

sektorių.   

8. SVARSTYTA. Pirmininko rinkimai: 

Susirinkimo pirmininkas Steponas Staškevičius informavo, kad baigiasi jo, kaip pirmininko, 3 metų 

kadencija, todėl reikia išrinkti naują VVG pirmininką. VVG nariai: Vytautas Pranas Taura, Jolanta 

Vaitkevičienė ir Jurgita Venskienė pasiūlė Stepono Staškevičiaus kandidatūrą į VVG pirmininkus. Daugiau 

pasiūlymų nebuvo. Steponas Staškevičius sutiko būti renkamas pirmininku.  

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Pritarta, VVG pirmininku išrinktas Steponas Staškevičius. 

 

9. SVARSTYTA. Valdybos narių rinkimai: 

VVG pirmininkas Steponas Staškevičius informavo, baigiasi VVG valdybos 3 metų kadencija, todėl 

reikia sudaryti naują valdybą. VVG administracijos darbuotoja Virginija Ridlauskienė priminė VVG nariams 

apie reikalavimus valdybai ir jos nariams pagal patvirtintas VPS atrankos taisykles. Atsižvelgiant į VPS 

atrankos taisyklėse numatytus reikalavimus ir įsipareigojimus, buvo sudarytas potencialus valdybos narių 

sąrašas: 

Eil 

Nr. 

Vardas, pavardė Atstovaujama organizacija Amžiaus atitiktis 

kriterijui 

Pilietinės visuomenės sektorius 

1. Adolfas Jasinevičius Gaižiūnų kaimo bendruomenė  

2. Kristina Milišiūnienė Juostaviečių kaimo bendruomenė  

3. Raimundas Kukenys Biržų automobilių sporto klubas Iki 40 m. 

4. Jurgita Venskienė „Klausučių Ulytėlės“ kaimo bendruomenė  

5. Agnė Drevinskaitė Kirdonių kaimo bendruomenė Iki 29 m. 

Verslo sektorius 

6. Alė Podėnienė Individuali veikla  

7. Dainius Krivičius Ūkininkas  

8. Tomas Bekeris UAB „Šiaurinis taškas“ Iki 40 m. 

9. Justinas Arnašius Ūkininkas Iki 40 m. 

Vietos valdžios sektorius 

10. Sandra Balčiūnienė Biržų rajono savivaldybė  

11. Jolanta Vaitkevičienė Biržų rajono savivaldybė  

12. Lukas Kalninis Biržų krašto muziejus „Sėla“ Iki 40 m. 

Visi siūlomi nariai sutiko būti renkami į Biržų rajono vietos veiklos grupės valdybą. Agnė Drevinskaitė, 

Justinas Arnašius ir Lukas Kalninis negalėjo dalyvauti posėdyje dėl asmeninių priežasčių, tačiau gautas žodinis 

sutikimas būti renkamiems į valdybą. Siūlomas sąrašas atitinka VPS atrankos taisyklėse nustatytus 

reikalavimus ir įsipareigojimus.  

Pirmininkas pasiteiravo, ar VVG nariai turi daugiau pasiūlymų. Daugiau pasiūlymų negauta.  

 

Pirmininkas Steponas Staškevičius pasiūlė balsuoti už visą sąrašą. VVG nariai sutiko balsuoti už visą 

sąrašą.  

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta tokiai valdybos narių sudėčiai: 

Pilietinės visuomenės sektorius: Adolfas Jasinevičius (Gaižiūnų bendruomenė), Raimundas Kukenys 

(Biržų automobilių sporto klubas), Agnė Drevisnkaitė (Kirdonių kaimo bendruomenė), Jurgita Venckienė 

(„Klausučių Ulytėlės“ bendruomenė), Kristina Milišiūnienė (Juostaviečių bendruomenė).  

Verslo sektorius: ūkininkai Justinas Arnašius, Dainius Krivičius, verslininkė Alė Podėnienė ir Tomas 

Bekeris (UAB „Šiaurinis taškas“).  
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Vietos valdžios sektorius: savivaldybės administracijos darbuotojos Sandra Balčiūnienė ir Jolanta 

Vaitkevičienė ir Biržų krašto muziejaus „Sėla“ darbuotojas Lukas Kalninis. 

Viso išrinkta 12 (dvylika) valdybos narių.  

10. SVARSTYTA. Valdybos pirmininko rinkimai. 

VVG pirmininkas Steponas Staškevičius informavo, kad baigiasi 3 metų kadencija VVG valdybos 

pirmininkui Dainiui Krivičiui, todėl reikia išrinkti naują valdybos pirmininką. S. Staškevičius pakvietė naujai 

išrinktą valdybą pateikti kandidatus dėl valdybos pirmininko pareigų. Valdybos nariams pasitarus, valdybos 

narys Dainius Krivičius pasiūlė Jolantos Vaitkevičienės kandidatūrą. Jolanta Vaitkevičienė sutiko būti 

renkama valdybos pirmininke. Kitų pasiūlymų nebuvo.   

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta, valdybos pirmininke išrinkta Jolanta Vaitkevičienė.  

11. SVARSTYTA. Revizoriaus rinkimai. 

VVG pirmininkas Steponas Staškevičius informavo, kad baigiasi 3 metų kadencija revizorei Jūratei 

Ratnikienei, todėl reikia išrinkti naują revizorių.  Susirinkimo pirmininkas pasiūlė teikti kandidatūras 

revizoriaus pareigoms. Kristina Milišiūnienė pasiūlė Jūratę Ratnikienę eiti revizoriaus pareigas. Daugiau 

pasiūlymų nebuvo. Jūratė Ratnikienė susirinkime negalėjo dalyvauti dėl asmeninių priežasčių, tačiau buvo 

gautas žodinis sutikimas būti renkamai revizore.  

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“ 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta, revizoriumi išrinkta  Jūratė Ratnikienė. 

 

12. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.  

Einamųjų klausimų nebuvo.  

 

13. Pasisakymai. 

Visuotiniame VVG susirinkime dalyvavusi Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė Irutė 

Varzienė akcentavo, jog per ne trumpą laikotarpį į Biržų rajoną pritraukta daug ES paramos, prie to prisideda 

ir Biržų rajono VVG. Direktorė pasidžiaugė įgyvendintų projektų gausa ir įvairumu bei pasidalino įžvalga, jog 

vienu ar kitu būdu ES parama atėjo pas kiekvieną žmogų į namus. Jos teigimu, per VVG gyvavimo laikotarpį, 

VVG įgijo rajono žmonių pasitikėjimą, didžiulę kompetenciją ir tapo brandus derinys atnešantis naudą Biržų 

žmonėms. Galiausiai  direktorė palinkėjo visiems pareiškėjams naujų idėjų ir naujos kokybės vietos 

projektams. 

VVG pirmininkas Steponas Staškevičius padėkojo buvusiems ir esamiems valdybos nariams, 

darbuotojams už darbą siekiant VPS tikslų, partneriui – Biržų rajono savivaldybei už pasitikėjimą ir 

bendradarbiavimą idėjų paieškoje, už finansinį indėlį bendruomenėms ir VVG.  

Po susirinkimo, vietos šeimininkė Alė Podėnienė, pristatė pagal VPS jos įgyvendintą projektą, kurio 

metu buvo rekonstruotas pastatas. Papasakojo su kokias iššūkiais susidūrė ir kokiu galutiniu rezultatu gali 

pasidžiaugti. Sodybos šeimininkė pristatė projekto dėka sodyboje gimusią naują programą, pristatančią įvairių 

laikmečių patefonų kolekciją. 

 

Susirinkimo pirmininkas padėkojo susirinkusiems nariams ir užbaigė susirinkimą. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                    Steponas Staškevičius 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                        Virginija Ridlauskienė 


