
BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

NUOTOLINIO VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-03-25 Nr. V-04 

Biržai 

 

Posėdis vyko 2021 m. kovo 25 d. 17:30. 

Posėdžio vieta – „Google meet“ platformoje. 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius.  

Posėdžio sekretorius – Virginija Ridlauskienė 

 

Posėdyje dalyvavo: 11 (vienuolika) iš 12 (dvylikos) valdybos narių: Kristina Milišiūnienė, 

Kristina Jonėnienė, Jurgita Venskienė, Adolfas Jasinevičius, Raimundas Kukenys – atstovaujantys 

pilietinės visuomenės sektorių; Alė Podėnienė, Dainius Krivičius, Vaida Švykienė, Ramūnas Vėjelis 

– atstovaujantys verslo sektorių; Sandra Balčiūnienė ir Jolanta Vaitkevičienė – atstovaujantys vietos 

valdžios sektorių. Kvorumas yra. 

Posėdyje taip pat dalyvavo Biržų r. VVG pirmininkas Steponas Staškevičius ir 2 (dvi) 

administracijos darbuotojos: Virginija Ridlauskienė ir Vaida Staškevičienė.  

 

DARBOTVARKĖ 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Dėl 2014-2020 m. VPS pakeitimo; 

3. Dėl visuotinio VVG narių susirinkimo darbotvarkės, vietos/būdo, datos, ir laiko nustatymo; 

4. Dėl rašytinės VNS procedūros patvirtinimo; 

5. Dėl atstovo (-ų) delegavimo į Biržų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 

m. darbo grupes; 

6. Dėl kvietimo grafiko ir biudžeto patvirtinimo; 

7. Einamieji klausimai. 

 

Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje buvo išsiųstas  elektroniniu paštu.  

Valdybos narių registracija atlikta elektroniniu būdu pasitelkiant Google disko priemones 

(dalyvių registracijos sąrašas).  

 

1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai: 

1.1. Dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio: 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius, sekretorius – Virginija Ridlauskienė. 

 

Balsuota vienbalsiai „UŽ“.  

1.1. NUTARTA. Pritarti, posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius, posėdžio sekretorius – 

Virginija Ridlauskienė. 

 

1.2. Dėl darbotvarkės patvirtinimo: 

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pristatė posėdžio darbotvarkę. VPS administravimo 

vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė pasiūlė papildyti darbotvarkę klausimais „dėl 

rašytinės VNS procedūros patvirtinimo“, „dėl kvietimo grafiko ir biudžeto patvirtinimo“ ir patikslinti 

klausimo formuluotę „dėl atstovo delegavimo į Biržų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 

2021–2030 m.“ į „Dėl atstovo (-ų) delegavimo į Biržų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 

2021–2030 m. darbo grupes“.  

 

Balsuota vienbalsiai „UŽ“.  
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1.2. NUTARTA. Pritarti patikslintai darbotvarkei.  

 

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

 

Atsižvelgiant į 2021 m. kovo 25 d. Biržų rajono vietos veiklos grupės Vietos projektų atrankos 

komiteto (PAK) posėdžio Nr. 12-1 priimtą sprendimą – pritarti ir padidinti 4178,24 Eur suma 

Kvietimo Nr. 12 biudžetą, skirtą VPS III 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 (toliau – Kaimo atnaujinimo priemonė) 

įgyvendinimui, siūloma atlikti VPS keitimą perskirstant likutines lėšas tarp VPS prioritetų ir jų 

priemonių. VPS priemonės „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (toliau – 

Jaunimo priemonė) įgyvendinimui buvo suplanuota 20000,00 Eur lėšų suma, pasiekimo reikšmė – 2 

vietos projektai. Pagal patvirtintų paraiškų duomenis, šis rodiklis yra pasiektas, o likutis priemonėje 

yra 5068,00 Eur. VPS priemonės „Nišinių žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ (toliau – Nišinio 

žemės ūkio priemone) įgyvendinimui buvo suplanuota 200000,00 Eur lėšų suma, planuojamų 

įgyvendinti projektų skaičius – 4, planuojamų sukurti darbo vietų skaičius – 4, šie rodikliai yra 

pasiekti, o lėšų likutis priemonėje 3150,00 Eur. Trūkstamą pinigų sumą (4178,24 Eur) siūloma iš 

Jaunimo priemonės perkelti į Kaimo atnaujinimo priemonę, o likusius likučius atsižvelgiant į su 

COVID-19 susijusių padarinių švelninimą, siūloma perkelti į VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslų 

kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir 

plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2.  

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

2. NUTARTA: Pritarti VPS „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija iki 2023 m.“ 

pakeitimui (keitimas sekimo rėžimu pridedamas).  

 

3. SVARSTYTA. Dėl visuotinio VVG narių susirinkimo darbotvarkės, vietos/būdo, datos, ir 

laiko nustatymo: 

Buvo siūloma visuotinio narių susirinkimo data 2021 m. balandžio 23 d. iki17.00 val., vieta - 

elektroninėje erdvėje el. pašto adresu info@birzuvvg.lt.  

 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas 

siūloma visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra. Šis siūlymas paremtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 str. nuostatomis - likviduojant 

ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali 

būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės bei 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas. Net ir darant prielaidą, kad 

karantinas iki numatomo susirinkimo datos būtų atšauktas, vargu ar nariai norėtų iš karto dalyvauti 

masiniuose susibūrimuose, susirinkime, o tai sąlygotų kvorumo nebuvimą. Visuotinis susirinkimas 

organizuojamas tik privalomų ataskaitų tvirtinimui. Bus išlaikomi visi reikalavimai nustatyti 

asociacijų įstatyme ir organizacijos įstatuose. Asociacijų įstatymo  „7 str. 7 d. Asociacijos organų 

struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos įstatuose“, 

„8. str. 6. d. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka“. Mūsų 

įstatų 32 punkte nurodyta, kad „<..> susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus <..>“, 33 

punkte „Vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą šaukia Vietos veiklos grupės valdyba. 

Valdybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo kiekvienam Vietos veiklos grupės nariui raštu praneša 

ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Raštiškam pranešimui prilygsta 

pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefonu ar elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie 

pranešimo gavimą.“. 36 punkte „Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas gali priimti 

mailto:info@birzuvvg.lt
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sprendimus darbotvarkės klausimais, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Vietos 

veiklos grupės narių ar jų 6 įgaliotų atstovų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas 

yra viso susirinkimo metu. <...>“ Valdybos funkcijos apibrėžtis įstatų 49.1 punkte „pasibaigus 

finansiniams metams, bet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius, šaukia ir rengia Vietos veiklos 

grupės narių visuotinį susirinkimą“. 

Taip pat siūloma į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę įtraukti pirmąjį klausimą, kad ir 

visi nariai pritartų šiam pirmininko ir valdybos siūlymui dėl susirinkimo organizavimo rašytine 

procedūra. 

 

Siūloma visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal 

pateiktą darbotvarkę; 

2. Biržų r. VVG veiklos ataskaita už 2020 m. ir jos tvirtinimas; 

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

4. Finansinių ataskaitų už 2020 m. tvirtinimas. 

5. Revizijos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas; 

6. Biržų r. VVG veiklos plano pristatymas.  

 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas 

siūloma visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra. 

Siūloma visuotinio susirinkimo data 2021 m. balandžio 23 d., laikas – iki 17 val. Posėdis vyks 

rašytine procedūra.  

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

3. NUTARTA: Patvirtinti rašytine procedūra visuotinio narių susirinkimo sušaukimą 2021 m. 

balandžio 23 d. iki 17 val. 00 min. elektroninėje erdvėje el. pašto adresu info@birzuvvg.lt pagal 

pateiktą darbotvarkę.  

 

4. SVARSTYTA. Dėl rašytinės VNS procedūros patvirtinimo:  

Atsižvelgiant į tai, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių Lietuvos Respublikoje, priimtas 

sprendimas visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytinės procedūros būdu elektroninėje erdvėje, 

būtina patvirtinti visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą. Posėdžio metu buvo 

aptartas rašytinės VNS procedūrų aprašas, teikti pasiūlymai. 

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

4. NUTARTA. Patvirtinti visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą (aprašas 

pridedamas). 

 

5. SVARSTYTA. Dėl atstovo (-ų) delegavimo į Biržų rajono savivaldybės strateginio plėtros 

plano 2021–2030 m. darbo grupes: 

Klausimą pristatė valdybos narė Jolanta Vaitkevičienė. Biržų rajono savivaldybės 

administracija pateikė prašymus dėl atstovų delegavimo į Biržų rajono savivaldybės plėtros 

strateginio plano rengimo ekonominės aplinkos ir socialinės ir bendruomeniškos aplinkos darbo 

grupes. Buvo pasiūlyta į darbo grupes deleguoti VPS administravimo vadovę – administratorę 

Virginiją Ridlauskienę, jai negalint, pavaduojantį asmenį – VPS viešųjų ryšių specialistę Giedrę 

Visockienę.  

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

5. NUTARTA. Pritarti, į Biržų rajono savivaldybės plėtros strateginio plano rengimo 

ekonominės aplinkos ir socialinės ir bendruomeniškos aplinkos darbo grupes deleguoti VPS 
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administravimo vadovę – administratorę Virginiją Ridlauskienę, jai negalint, pavaduojantį asmenį – 

VPS viešųjų ryšių specialistę Giedrę Visockienę.  

 

6. SVARSTYTA. Dėl kvietimo grafiko ir biudžeto patvirtinimo: 

V. Ridlauskienė informavo, kad Kvietimo Nr. 13 metu nebuvo gauta vietos projektų paraiškų. 

Kvietimas pagal VPS priemonės VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama 

trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nr.  LEADER-19.2-16.4, 

buvo skelbiamas pirmą kartą, todėl siūloma skelbti Kvietimą Nr. 15 ir patvirtinti finansavimo sąlygų 

aprašą, taikomą VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai „Parama trumpoms tiekimo 

grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nr. LEADER-19.2- 16.4 (toliau – FSA), kuris 

buvo parengtas ir patvirtintas Kvietimo Nr. 13 metu.  

Siūlomas Kvietimo Nr. 15 galiojimo laikas: nuo 2021 m. balandžio 1 d. 9 val. iki 2021 m. 

balandžio 30 d. 16 val., Kvietimo Nr. 15 biudžeto suma – 50000,00 Eur. Patvirtinti Kvietimo Nr. 13 

metu galiojusį FSA.  

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

6. NUTARTA. Pritarti, Kvietimo Nr. 15 biudžetui ir grafikui (pridedama). Patvirtinti FSA 

galiojusį Kvietimo Nr. 13 metu (pridedama).  

 

7. Einamieji klausimai. 

V. Ridlauskienė pateikė informaciją apie VPS pereinamąjį laikotarpį (2023-2025 m.) ir 2025-

2029 m. VPS įgyvendinimo laikotarpį. Kalbėjo apie planus, galimą finansavimą ir pan. 

Klausimas informacinio pobūdžio. Sprendimai nebuvo priimti.  

 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo. 

 

Posėdžio pirmininkas padėkojo dalyvavusiems posėdyje ir jį užbaigė. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Dainius Krivičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Virginija Ridlauskienė 


