
 

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-03-10 Nr. V-02 

Biržai 

 

 

Posėdis įvyko 2020 m. kovo 10 d. 16 val.  

Posėdžio pirmininkas –Dainius Krivičius.  

Posėdžio sekretorius – Giedrė Visockienė 

 

Posėdyje dalyvavo:  7 (septyni) iš 12 (dvylikos) valdybos narių.  Kvorumas yra.  

Posėdyje taip pat dalyvavo Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas ir dvi 

administracijos darbuotojos.  

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Dėl 2014-2020 m. Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) ataskaitos patvirtinimo;  

3. Dėl 2014-2020 m. VPS pakeitimo; 

4. Dėl VPS kvietimų grafiko ir atrankos kriterijų aptarimo; 

5. Dėl visuotinio VVG narių susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos ir laiko nustatymo; 

6. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo; 

7. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai: 

1.1. Dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio: 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius, sekretoriaujantis – Giedrė Visockienė. 

 

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta, kad susirinkimui pirmininkaus D. Krivičius, o 

susirinkimui sekretoriaus Giedrė Visockienė.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl 2014-2020 m. Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) ataskaitos 

patvirtinimo: 

VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė pristatė parengtą Kaimo 

vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2019 m.  

Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m. (VPS reg. Nr. 42VS-KP-

15-1-06755-PR001) patvirtinta 2016 m. balandžio 14 d. Avansas, projektui įgyvendinti, gautas 

2016 m. rugpjūčio 31 d. (ataskaita pridedama). Paskirtas atsakingas asmuo - VPS administravimo 

vadovė – administratorė V. Ridlauskienė, ištaisyti ataskaitos neatitikimus, jei tokie bus nustatyti 

ataskaitos vertinimo metu.  

 

BALSUOTA: UŽ - 7, PRIEŠ - 0, SUSILAIKĖ-0. 

NUTARTA. Pritarti kaimo vietovių VPS metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2019 m. 

Paskirtas atsakingas asmuo - VPS administravimo vadovė – administratorė V. Ridlauskienė pateikti 

ataskaitą ir atsiradus netikslumams ją patikslinti.   

 

3. SVARSTYTA. Dėl 2014-2020 m. VPS pakeitimo: 

VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė pristatė valdybos 

nariams  vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 
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m.“ (toliau – VPS) įgyvendinimo eigą: su kokiais sunkumais susiduriama įgyvendinant VPS 

priemones, kurios neleidžia sėkmingai įgyvendinti kvietimus ir pan. Buvo pristatyti planuojami 

VPS pakeitimai. Keičiamos VPS 9, 10, 11 dalys. VPS keitimai atliekami atsižvelgiant į gyventojų 

poreikį, šiandieninę VPS įgyvendinimo situaciją ir pagrįsti Inicijuojamo VPS keitimo pagrindimo 

formoje. Inicijuojami keitimai padidins priemonių/veiklos sričių konkurencingumą ir neturės 

neigiamos įtakos VPS rodikliams. 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. Dėl VPS kvietimų grafiko ir atrankos kriterijų aptarimo: 

Valdybos pirmininkas pakvietė V. Ridlauskienę pristatyti klausimo. Pranešėja informavo 

valdybos narius, kad pagal VPS numatytą veiksmų planą 2020 m. planuojami paskelbti 

priemonių/veiklos sričių kvietimai: VPS  I prioriteto priemonių/veiklos sričių: „Nišinių žemės ūkio 

verslų kūrimas ir plėtra“ (paramos suma apie 106088 Eur, bent 2 vietos projektams), „Parama ne 

žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėje pradėti ir plėtoti“ (paramos suma apie 104186 Eur, bent 2 

vietos projektams) ir „Bendradarbiavimas“ (paramos suma apie 50000 Eur, bent 1 vietos projektui) 

II prioriteto priemonėms/veiklos sritims: „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir 

plėtra“ (paramos suma apie 10134 Eur, bent 1 vietos projektui), „Sumanių verslumo iniciatyvų 

įgyvendinimas“ (paramos suma apie 300000 Eur, bent 4 vietos projektams) III prioriteto 

priemones/veikos sritis: „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (paramos suma apie 

20000 Eur, bent 2 vietos projektams)  ir „Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų 

erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ (paramos suma apie 108750 Eur, bent 3 

vietos projektams).  

Posėdžio metu buvo aptarti galimi vietos projektų kriterijai kiekvienai priemonei. Detalų 

kiekvienos priemonės atrankos kriterijų sąrašą nuspręsta atskirai, tvirtinant kiekvienos priemonės 

finansavimo sąlygų aprašus.   

 

Balsuota vienbalsiai „UŽ“. 

NUTARTA. Pritarti veiksmų planui 2020 m..  

 

5. SVARSTYTA. Dėl visuotinio VVG narių susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos ir 

laiko nustatymo: 

Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas Staškevičius informavo, kad iki 

balandžio 30 būtina suorganizuoti visuotinį VVG narių susirinkimą. Valdybos nariai aptarė galimą 

susirinkimo datą, laiką, darbotvarkę, bei vietą, kur galėtų įvykti susirinkimas.  

Siūloma data susirinkimui suorganizuoti – 2020 m. kovo 24 d. 15 val.  

Siūloma vieta susirinkimui - Kirdonių universalus daugiafunkcis centras, Žalgirio g. 17, 

Kirdonių k. Biržų r. (darbotvarkė pridedama). 

 

Balsuota vienbalsiai „UŽ“. 

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti visuotinio Biržų rajono vietos veiklos grupės narių 

susirinkimo darbotvarkei. Susirinkimo data – 2020 m. kovo 24 d. 15 val. Susirinkimo vieta - 

Kirdonių universalus daugiafunkcis centras, Žalgirio g. 17, Kirdonių k. Biržų r.  

 

6. SVARSTYTA. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo: 
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6.1.  V. Ridlauskienė priminė valdybos nariams, kad tęsiamas tarptautinis 

bendradarbiavimas su Latvijos VVG (Zied Zeme) įgyvendinant projektą „Local Craft Up“. Biržų 

rajono vietos veiklos grupė, dėl tarptautinio bendradarbiavimo taisyklių nesuderinamumo, neteikė 

paraiškos paramai gauti, todėl tarptautinio projekto veiklose numatoma dalyvauti pagal galimybes. 

Valdybos nariams buvo pristatytas planuojamų veiklų planas.  

6.2. V. Ridlauskienė informavo, kad yra gauta techninė parama tarptautinio 

bendradarbiavimo projektui „Digital LAG`S“ pradėti. Biržų r. VVG dalyvauja partnerio teisėmis, 

Panevėžio r. VVG – projektą koordinuojanti VVG. Tarptautiniai partneriai – dvi Bulgarijos VVG 

(kaimiškoji ir žuvininkystės). Taip pat pristatė planuojamas veiklas. 

 

Klausimas informacinio pobūdžio, sprendimai nebuvo priimami.  

 

7. Kiti klausimai: 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo.  

 

Posėdžio pirmininkas padėkojo dalyvavusiems posėdyje ir jį užbaigė. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                       Dainius Krivičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                            Giedrė Visockienė 

  


