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3. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių 

vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ 3 prioriteto priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos srities „Parama investicijoms į laisvalaikio 

infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2, ir 1 prioriteto  priemonės „Ne žemės ūkio verslų 

kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Parama su kaimo turizmu susijusių paslaugų kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1, atrankos: 

 

 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija), 4 priedo „Vietos 

plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto sudėties teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 

punktu bei atsižvelgiant į Biržų rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Pareiškėjo 

prašyta paramos 

suma, Eur 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritis „Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei 

pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2 

1.1. BIRŽ-LEADER-

6B-I-6-5-2019 

Germaniškio 

bendruomenė 

Laiminga vaikystė 95 

 

21499,23 (su 

PVM) 

Vietos projektui pritarta ir rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 

1.2. BIRŽ-LEADER-

6B-I-6-8-2019 

Pabiržės bendruomenė Senojo Pabiržės 

parko viešųjų erdvių 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

95 

28226,77 (su 

PVM) 

Vietos projektui pritarta ir rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 



visuomenės 

poreikiams 

1.3. BIRŽ-LEADER-

6B-I-6-9-2019 

Biržų rajono 

Pačeriaukštės kaimo 

bendruomenė 

Pačeriaukštė 

sportuoja gryname 

ore 

95 
12000,00 (su 

PVM) 

Vietos projektui pritarta ir rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 

1.4. BIRŽ-LEADER-

6B-I-6-10-2019 

Kratiškių kaimo 

bendruomenė 

Sportuojanti 

bendruomenė – 

sveika visuomenė 

80 
29973,01 (su 

PVM) 

Vietos projektui pritarta ir rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 

1.5. BIRŽ-LEADER-

6B-I-6-4-2019 

Gažiūnų kaimo 

bendruomenė 

Sportuojame visi ir 

maži, ir dideli 

75 30000,00 (su 

PVM) 

Vietos projektui pritarta ir rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 

1.6. BIRŽ-LEADER-

6B-I-6-7-2019 

Kilučių bendruomenė Laisvalaikio sala 75 24619,92 (su 

PVM) 

Vietos projektui pritarta ir rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 

Iš viso, Eur: 146 318,93 

2. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Parama su kaimo turizmu susijusių paslaugų kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-6.1 

2.1 BIRŽ-LEADER-

6A-D-6-1-2019 

Alė Podėnienė Alės Podėnienės 

kaimo turizmo 

teikiamų paslaugų 

pagerinimas ir plėtra 

50 
50503,00 (be 

PVM) 

Vietos projektui pritarta ir rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 

Iš viso, Eur: 50503,00 

Iš  viso Kvietimo Nr. 6 196821,93 

 

  



2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo: 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Pareiškėjo prašyta 

paramos suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritis „Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei 

pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2 

1.1. BIRŽ-LEADER-

6B-I-6-2-2019 

Kvetkų kaimo 

bendruomenė 

Gražios ir patogios 

gyventi aplinkos 

kūrimas 

60 

29867,64 (su PVM) 
Išbraukti vietos projektą iš vietos projektų sąrašo ir 

toliau neadministruoti.  

1.2. BIRŽ-LEADER-

6B-I-6-3-2019 

Skrebiškių 

bendruomenė 

Skrebiškių lauko 

treniruokliai 

60 
8000,00 (su PVM) 

Išbraukti vietos projektą iš vietos projektų sąrašo ir 

toliau neadministruoti.  

1.3. BIRŽ-LEADER-

6B-I-6-6-2019 

Gulbinų 

bendruomenė 

Gulbinų bendruomenės 

viešosios erdvės 

sutvarkymas ir priežiūra 

bendruomenės 

gyventojų poreikių 

tenkinimui 

40 

20553,47 (su PVM) 

Išbraukti vietos projektą iš vietos projektų sąrašo ir 

toliau neadministruoti.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                    Dainius Krivičius 

 

 

 

Posėdžio sekretorė        Virginija Ridlauskienė 

 

 

 


