BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019-09-25 Nr. V-06
Biržai
Posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo 25 d. 17 val.
Posėdžio pirmininkas –Dainius Krivičius.
Posėdžio sekretorius – Vaida Staškevičienė
Posėdyje dalyvavo: 9 (devyni) iš 12 (dvylikos) valdybos narių: Kristina Milišiūnienė, Kristina
Adolfas Jasinevičius, Raimundas Kukenys – atstovaujantys pilietinės visuomenės sektorių, Alė
Podėnienė, Dainius Krivičius, Vaida Vaitaitytė – atstovaujantys verslo sektorių ir Sandra
Balčiūnienė, Jolanta Vaitkevičienė – atstovaujantys vietos valdžios sektorių. Kvorumas yra.
Posėdyje taip pat dalyvavo Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas
Staškevičius ir administracijos darbuotojos Vaida Staškevičienė, Virginija Ridlauskienė.
DARBOTVARKĖ
1.
2.
3.
4.

Procedūriniai klausimai;
Dėl kvietimo Nr. 7 finansavimo sąlygų pakeitimo patvirtinimo;
Dėl 2014-2020 m. VPS keitimo;
Kiti klausimai.

Valdybos nariai informuoti, jog šiame posėdyje bus tvirtinamas patikslintas kaimo vietovių
kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 finansavimo sąlygų aprašas VPS priemonei „Nišinių žemės
ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (toliau – Priemonė). Poreikis sustabdyti
vietos projektų vertinimą ir patikslinti finansavimo sąlygų aprašą iškilo pastebėjus finansavimo
sąlygų neatitikimus susijusius su atrankos kriterijais specialiosiomis sąlygomis.
1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai:
1.1.
Dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio:
Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius, sekretoriaujantis – Vaida Staškevičienė.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta, kad susirinkimui pirmininkaus D. Krivičius, o
susirinkimui sekretoriaus Vaida Staškevičienė.
2. SVARSTYTA. Dėl kvietimo Nr. 7 finansavimo sąlygų pakeitimo patvirtinimo:
2019 m. rugsėjo 20 d. raštu, dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimo vietos
projektų vertinimo laikotarpiu, Nr. SR-111, 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. 2019 m. rugsėjo 24 d. Agentūra pateikė raštą „Dėl vietos projektų
finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo, Nr. BRK-6111, kuriame nurodė, kad leidžia stabdyti
kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7 VPS Priemonei ir leidžia pakeisti sąlygas
finansavimų sąlygų apraše, patvirtintame 2019 m. birželio 20 d. Biržų rajono vietos veiklos grupės
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valdybos posėdyje Nr. V-05, taikomam VPS Priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 vietos
projektams (toliau –FSA).
Valdybos pirmininkas pakvietė VPS administravimo vadovę-administratorę Virginiją
Ridlauskienę pristatyti klausimą. Pranešėja pristatė, kad prašoma pakeisti FSA 4.2.2.2. p. Pareiškėjo
ūkis priskiriamas prie smulkiojo ir vidutinio ūkio kategorijos (paramos paraiškos pateikimo metu
ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra nuo 4 000 Eur (imtinai) iki
50 000 Eur (imtinai)) ir atrankos kriterijaus „Ūkis, paraiškos pateikimo metu, turi mažesnį ūkio
ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte (SP)“ patikrinamumo sąlygą. Klausimu
vyko diskusija, kurios metu paaiškėjo, kad patikslinta patikrinamumo sąlyga gali prieštarauti pačiai
tinkamumo sąlygai, todėl siūloma nepritarti vietos FSA pakeitimui.
Valdybos pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl FSA pakeitimo patvirtinimo.
BALSUOTA: UŽ - 0, PRIEŠ - 9, SUSILAIKĖ-0.
NUTARTA. Nepritarti finansavimo sąlygų aprašo pakeitimui taikomo VPS priemonei
„Nišinių žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 pateiktiems vietos
projektams (taikomo Kvietimas Nr. 7 galiojimo metu).
3.
SVARSTYTA. Dėl 2014-2020 m. VPS keitimo:
Valdybos pirmininkas pakvietė VPS administravimo vadovę – administratorė Virginija
Ridlauskienė pristatė valdybos nariams vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių
vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) įgyvendinimo eigą: su kokiais sunkumais
susiduriama įgyvendinant VPS priemones, kurios neleidžia sėkmingai įgyvendinti kvietimus.
Paskelbus kvietimus ir prieš paraiškų pateikimą bendraujant su potencialiais projektų pareiškėjais
paaiškėjo, kad kai kurios VPS numatytos sąlygos tampa pagrindine kliūtimi potencialiems
pareiškėjams pateikti paraiškas pvz. paskutinio kvietimo metu VPS priemonei „Nišinių žemės ūkio
verslų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) įgyvendinti iš planuojamų gauti 4 vietos
projektų, gauta tik viena paraiška, kuri šiuo metu yra vertinama. Potencialūs pareiškėjai motyvavo,
kad pateikti paraiškos negali, kadangi neatitinka specialiųjų tinkamumo sąlygų, netinkama paramos
gavėjų forma, įvardijo kitas kliūtis, dėl kurių negali kreiptis paramos. Siekiant sėkmingo VPS
priemonių įgyvendinimo būtina atlikti skubius pakeitimus, kurie padėtų praplėsti pareiškėjų ratą.
Valdybos nariai diskutavo apie VPS pakeitimus. Pranešėja pasiūlė peržiūrėti elektroninę VPS
versiją ir keitimo rėžimu pažymėti planuojamas keisti vietas. Valdybos nariai pateikė siūlymus,
keitimai buvo užfiksuoti elektroninėje VPS versijoje (pridedama). Inicijuojami keitimai padidins
priemonių/veiklos sričių konkurencingumą ir neturės tiesioginės įtakos VPS rodikliams. Valdybos
nariai pritarė planuojamiems keitimams.
Valdybos pirmininkas D. Krivičius pasiūlė balsuoti dėl pritarimo VPS keitimui, pagal
pateiktus pasiūlymus.
Balsuota vienbalsiai „Už“.
NUTARTA. Pritarti Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2015-2023 m.
keitimams ir teikti inicijuojamo VPS keitimo pagrindimo formą su privalomais dokumentais
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM.
4.
SVARSTYTA. Kiti klausimai:
4.1.
Dėl VPS finansininko-viešųjų ryšių specialisto pareigybės patvirtinimo
Biržų r. VVG pirmininkas Steponas Staškevičius pristatė VPS finansininko-viešųjų ryšių
pareigybę, kuri reikalinga siekiant susitirpinti VPS aktyvinimo veiksmus. Siūloma patvirtinti VPS
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finansininko-viešųjų ryšių specialisto pareigybę ir nustatyti darbo užmokesčio įkainį, kaip nurodyta
2016 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3d-8 „Dėl vietos
plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
taisyklių patvirtinimo“ 14 punkte. Vieno viso darbo etato darbo užmokesčio bazinis įkainis – suma,
apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų
pareigybių pareiginių algų koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą
pareiginės algos koeficientų intervalą (išreikštą baziniais dydžiais, kurie yra nuo 6,4 iki 12 bazinių
dydžių). Atsižvelgiant į VPS administravimo taisyklių nuostatas ir LR valstybės tarnybos įstatymo
pakeitimus siūloma taikyti 8,44 pareiginės algos koeficientą.
Balsuota: „UŽ“ – 9, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.
NUTARTA. Patvirtinti VPS finansininko-viešųjų ryšio specialisto pareigybę ir nustatyti
darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientą – 8,44.
4.2.
Dėl informacijos apie bendradarbiavimo projektus pateikimo.
4.2.1. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Local craft up“.
VPS administravimo vadovė – administratorė informavo apie situacija bendradarbiaujant
tarptautiniame projekte „Local craft up“. Dėl
tarptautinio bendradarbiavimo taisyklių
nesuderinamo tarp partnerių nebebus teikiama vietos projekto paraiška paramai gauti. Tačiau prie
vietos projekto planuojama prisidėti savanorišku bendradarbiavimu ir vidiniais ištekliais.
Balsuota vienbalsiai „Už“.
4.2.1. Nutarta. Pritarti bendradarbiaujant tarptautiniame projekte „Local craft up“ prisidėti
savanorišku bendradarbiavimu ir vidiniais ištekliais.
4.2.2. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Pasirengimas projekto „Digital LAG‘s“
įgyvendinimui“.
VPS administravimo vadovė – administratorė informavo apie gautą techninę paramą projektui
tarptautiniams projektui „Pasirengimas projekto „Digital LAG‘s“ įgyvendinimui“. Projekto
vykdytojas – Panevėžio r. VVG, partneriai – Biržų r. VVG ir du partneriai iš Bulgarijos: LAG
Avren-Beloslav, FLAG Asparuhovo-Beloslav-Aksakovo. Vyksta pasirengimas projekto
įgyvendinimui.
Klausimas informacinio pobūdžio, sprendimai priimti nebuvo.

Pirmininkas padėkojo susirinkusiems ir užbaigė posėdį.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Dainius Krivičius

Vaida Staškevičienė

