BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020-06-22 Nr. V-05
Biržai
Posėdis įvyko 2020 m. balandžio 22 d. 16:30 val.
Posėdžio pirmininkas –Dainius Krivičius.
Posėdžio sekretorius – Virginija Ridlauskienė
Posėdyje dalyvavo: 9 (devyni) iš 12 (dvylikos) valdybos narių (dalyvių sąrašas pridedamas).
Kvorumas yra. Posėdyje taip pat dalyvavo Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas ir dvi
administracijos darbuotojos.
DARBOTVARKĖ
1.

Procedūriniai klausimai;

2.
3.

Dėl 2014-2020 m. VPS pakeitimo;
Dėl Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo

vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) planuojamų Kvietimo Nr. 10 ir Nr.
11 teikti vietos projektų paraiškas finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo:
3.1.

Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto priemonę

„Nišinių žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 tvirtinimo;
3.2.

Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto priemonės „Ne

žemės ūkio vietos verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio vietos verslui
kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 tvirtinimo;
3.3.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS III prioriteto priemonės
„Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į laisvalaikio
infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER19.2-7.2 tvirtinimo;
3.4.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS III prioriteto priemonę
„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 tvirtinimo;
3.5.
tvirtinimo;
4.
5.

Kvietimo Nr. 10 ir Kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektų paraiškas biudžeto ir grafiko
Dėl bendradarbiavimo projektų;
Einamieji klausimai.

1.
SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai:
1.1.
Dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio:
Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius, sekretoriaujantis – Virginija Ridlauskienė.
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NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta, kad susirinkimui pirmininkaus D. Krivičius, o
susirinkimui sekretoriaus Virginija Ridlauskienė.
1.2.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo:
Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius priminė valdybos nariams, kad 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.
Valdybos nariams buvo priminta, kad jie neužmirštų, esant poreikiui, atlikti privačių interesų
deklaracijos pakeitimus ir patikslintą deklaraciją pateiktų VVG pirmininkui.
D. Krivičius atkreipė dėmesį, kad šiame valdybos posėdyje bus tvirtinami dešimtojo ir
vienuoliktojo kvietimų teikti vietos projektus dokumentai. Valdybos nariai turi būti nešališki –
balsuoti dėl kvietimo teikti vietos projektus patvirtinimo tuomet, kai nėra interesų konflikto,
užkertančio kelią nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigas. Jeigu VPS vykdytojo valdymo
organo nariui (-iams) kyla interesų konfliktas, jis (jie) turi pateikti prašymą (-us) nušalinti.
Valdybos pirmininkas, posėdžio dalyviams, priminė Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu, taisyklių 18.1.9.2 p. ir 53,1 p. nuostatas ir informavo, kad dešimtojo
ir vienuoliktojo kvietimų teikti vietos projektų paraiškas laikotarpiu yra suplanuota įgyvendintini
bent du projektus pagal VPS I prioriteto priemonę „Nišinių žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“
Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, bent du projektus pagal VPS I prioriteto priemonės „Ne žemės ūkio
vietos verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse
pradėti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2, bent tris projektus pagal VPS III prioriteto
priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į laisvalaikio
infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER19.2-7.2 ir bent du projektus pagal VPS III prioriteto priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas,
tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.
Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas Staškevičius pranešė, kad siekdami
būti nešališki ir išvengti interesų konflikto, valdybos nariai pateikė prašymus nusišalinti nuo
klausimų svarstymo:
Valdybos nariai Jurgita Venskienė atstovaujanti pilietinės visuomenės sektorių ir Ramūnas
vėjelis atstovaujantis verslo sektorių, pateikė prašymus nusišalinti nuo darbotvarkės 3 klausimo
trečios dalies „Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS III prioriteto priemonės
„Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į laisvalaikio
infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER19.2-7.2 tvirtinimo“ svarstymo ir penktos dalies „Kvietimo Nr. 10 ir Kvietimo Nr. 11 teikti vietos
projektų paraiškas biudžeto ir grafiko tvirtinimo“. Valdybos narė Kristina Jonėnienė atstovaujanti
pilietinės visuomenės sektorių, pateikė prašymą nusišalinti nuo darbotvarkės 3 klausimo ketvirtos
dalies „Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS III prioriteto priemonę „Kultūros
savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 tvirtinimo“ svarstymo ir
penktos dalies „Kvietimo Nr. 10 ir Kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektų paraiškas biudžeto ir
grafiko tvirtinimo“.
Valdybos nariai balsavo dėl pritarimo Jurgitos Venskienės, Ramūno Vėjelio ir Kristinos
Jonėnienės prašymams nusišalinti nuo klausimo svarstymo.
Balsuota: „UŽ“ – 6, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.
Valdybos nariai Jurgita Venskienė, Ramūnas Vėjelis ir Kristina Jonėnienė nebalsavo.
NUTARTA. Pritarti valdybos narių Jurgitos Venskienės ir Ramūno Vėjelio prašymams
nusišalinti nuo darbotvarkės 3 klausimo trečios dalies „Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų
aprašo pagal VPS III prioriteto priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį
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„Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą
gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2 tvirtinimo“ svarstymo ir penktos dalies „Kvietimo
Nr. 10 ir Kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektų paraiškas biudžeto ir grafiko tvirtinimo“. Taip pat
pritarti Kristinos Jonėnienės prašymui nusišalinti nuo darbotvarkės 3 klausimo ketvirtos dalies „Dėl
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS III prioriteto priemonę „Kultūros savitumo
išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 tvirtinimo“ svarstymo ir penktos
dalies „Kvietimo Nr. 10 ir Kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektų paraiškas biudžeto ir grafiko
tvirtinimo“.
Valdybos pirmininkas priminė, kad visa Kvietimų Nr. 10 ir Nr. 11 teikti vietos projektų
paraiškas dokumentacija (finansavimo sąlygų aprašai su priedais ir kvietimu) prieš posėdį el. paštu
pateikta visiems valdybos nariams.
2. 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
m.“ (toliau – VPS) įgyvendinimo pažangą. Taip pat informavo, kad pagal Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2020 m. birželio 12 d. potvarkį „Dėl vietos plėtros strategijų,
finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER
programa“, kurioms skiriamas papildomas finansavimas iš vertinimo rezervo vietos plėtros
strategijoms įgyvendinti, sąrašo patvirtinimo“ Nr. 4D-89(1.8E), atsižvelgiant į VPS tarpinio
vertinimo rezultatus, Biržų rajono vietos veiklos grupei skirtas papildomas 43 892,00 Eur
finansavimas iš vertinimo rezervo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti. Atsižvelgiant į VPS
įgyvendinimo eigą ir priemonių populiarumą rekomenduojama 80 proc. skirtų lėšų perkelti į VPS
priemonę „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“. 20 proc. lėšų perkelti į VPS administravimo
išlaidų kategorijas. Keičiamos VPS 11 ir 12 dalys (VPS keitimai pridedami). Inicijuojami keitimai
padidins priemonių/veiklos sričių konkurencingumą ir turės teigiamos 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.
keitimui ir teikti inicijuojamo VPS keitimo pagrindimo formą su privalomais dokumentais
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM.
3. SVARSTYTA. Dėl Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų
rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) planuojamų Kvietimo
Nr. 10 ir Nr. 11 teikti vietos projektų paraiškas finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo:
Kvietimų dokumentacija: finansavimo sąlygos su priedais ir Kvietimų Nr. 10 ir Nr. 11
projektai buvo pateikti valdybos nariams el. paštu.
3.1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto priemonę „Nišinių
žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 tvirtinimo:
VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė, pristatydama priemonės
projektų finansavimo aprašą, paminėjo tinkamus pareiškėjus, remiamas veiklas, projektų atrankos
kriterijus ir kitas tinkamumo sąlygas ir įsipareigojimus, supažindino su aprašo priedais, atsakė į
posėdžio dalyvių klausimus.
Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
Balsuota: „UŽ“ – 9, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.
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NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto
„Ekonominės veiklos įvairinimas, darbo vietų kūrimo lengvinimas, inovacijų diegimas“ priemonę
„Nišinių žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (pridedama).
3.2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto priemonės „Ne
žemės ūkio vietos verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio vietos verslui
kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 tvirtinimo;
VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė, pristatydama priemonės
veiklos srities projektų finansavimo aprašą, paminėjo tinkamus pareiškėjus, remiamas veiklas,
projektų atrankos kriterijus ir kitas tinkamumo sąlygas ir įsipareigojimus, supažindino su aprašo
priedais, atsakė į posėdžio dalyvių klausimus.
Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
Balsuota: „UŽ“ – 9, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.
NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto
„Ekonominės veiklos įvairinimas, darbo vietų kūrimo lengvinimas, inovacijų diegimas“ priemonės
„Ne žemės ūkio vietos verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio vietos verslui
kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 (pridedama).
Prieš darbotvarkės 3 klausimo trečios dalies svarstymą valdybos nariai: Jurgita Venskienė ir
Ramūnas Vėjelis paliko posėdžio patalpą.
3.3.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS III prioriteto priemonės
„Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į laisvalaikio
infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER19.2-7.2 tvirtinimo:
VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė, pristatydama priemonės
veiklos srities projektų finansavimo aprašą, paminėjo tinkamus pareiškėjus, remiamas veiklas,
projektų atrankos kriterijus ir kitas tinkamumo sąlygas ir įsipareigojimus, supažindino su aprašo
priedais, atsakė į posėdžio dalyvių klausimus.
Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
Balsuota: „UŽ“ – 7, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.
NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavo sąlygų aprašą pagal VPS III prioriteto
„Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas bei jo panaudojimas vietos rinkodarai“ priemonės
„Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į laisvalaikio
infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER19.2-7.2 (pridedama).
Į patalpą grįžo valdybos nariai: Jurgita Venskienė ir Ramūnas Vėjelis.
Prieš darbotvarkės 3 klausimo ketvirtos dalies svarstymą valdybos narė Kristina Jonėnienė
paliko posėdžio patalpą.
3.4.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS III prioriteto priemonę
„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 tvirtinimo:
VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė, pristatydama priemonės
veiklos srities projektų finansavimo aprašą, paminėjo tinkamus pareiškėjus, remiamas veiklas,
projektų atrankos kriterijus ir kitas tinkamumo sąlygas ir įsipareigojimus, supažindino su aprašo
priedais, atsakė į posėdžio dalyvių klausimus.
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Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
Balsuota: „UŽ“ – 8, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.
NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavo sąlygų aprašą pagal VPS III prioriteto
„Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas bei jo panaudojimas vietos rinkodarai“ priemonę
„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 (pridedama).
Prieš darbotvarkės 3 klausimo penktos dalies svarstymą valdybos nariai: Jurgita Venskienė ir
Ramūnas Vėjelis paliko posėdžio patalpą.
3.5.
SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 10 ir Kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektų paraiškas
biudžeto ir grafiko tvirtinimo:
VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė, pristatė kaimo vietovių
paprasto kvietimo Nr. 10 ir Nr. 11 pagrindinę teikiamą informaciją potencialiems pareiškėjams,
kvietimų biudžetą ir teikimo grafiką. Planuojamo Kvietimo Nr. 10 galiojimo terminas – nuo 2020
m. birželio 29 d. iki liepos 30 d., Kvietimo Nr. 11 galiojimo terminas – nuo 2020 m. liepos 13 iki
rugsėjo 4 d.
Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl Kvietimo Nr. 10 ir Nr. 11 biudžeto ir grafiko
patvirtinimo.
Balsuota: „UŽ“ – 6, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.
NUTARTA. Pritarti Kvietimo Nr. 10 ir Kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektų paraiškas
biudžetui ir grafikui.
Į patalpą grįžo valdybos nariai: Jurgita Venskienė, Ramūnas Vėjelis ir Kristina Jonėnienė.
4.
SVARSTYTA. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo:
4.1. V. Ridlauskienė priminė valdybos nariams, kad tęsiamas tarptautinis bendradarbiavimas
su Latvijos VVG (Zied Zeme) įgyvendinant projektą „Local Craft Up“. Valdybos nariai informuoti
apie planuojamas įgyvendinti veiklas ir vykusius virtualius susitikimus su projekto partneriais.
4.2. V. Ridlauskienė informavo, kad įgyvendinant techninės paramos projektą „Digital
LAG`S pradėti“ (Biržų r. VVG dalyvauja partnerio teisėmis, Panevėžio r. VVG – projektą
koordinuojanti VVG. Tarptautiniai partneriai – dvi Bulgarijos VVG (kaimiškoji ir žuvininkystės))
Bulgarų VVG atstovai planuoja vizitą Lietuvoje nuo 2020 m. liepos 16-18 d. Valdybos nariams
buvo pristatyta planuojama programa.
Klausimas informacinio pobūdžio, sprendimai nebuvo priimami.
5.

Kiti klausimai:
Kitų klausimų svarstyta nebuvo.

Posėdžio pirmininkas padėkojo dalyvavusiems posėdyje ir jį užbaigė.

Posėdžio pirmininkas

Dainius Krivičius

Posėdžio sekretorė

Virginija Ridlauskienė

