
BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-09-07 Nr. V-07 

Biržai 

 

Posėdis vyko 2021 m. rugsėjo 7 d. 16 val.  

Posėdžio vieta – J. Janonio g. 2, Biržai 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius.  

Posėdžio sekretorius – Virginija Ridlauskienė 

 

Posėdyje dalyvavo: 7 (septyni) iš 12 (dvylikos) valdybos narių: Jurgita Venskienė, Raimundas 

Kukenys – atstovaujantys pilietinės visuomenės sektorių; Alė Podėnienė, Dainius Krivičius, 

Ramūnas Vėjelis – atstovaujantys verslo sektorių; Sandra Balčiūnienė ir Jolanta Vaitkevičienė – 

atstovaujantys vietos valdžios sektorių. Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Gyventojų apklausos rezultatų pristatymas ir aptarimas; 

3. Dėl Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo 

vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) pakeitimo; 

4. Dėl VPS planuojamo Kvietimo Nr. 17 teikti vietos projektų paraiškas finansavimo sąlygų 

aprašų tvirtinimo: 

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

žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo 

vietovėse pradėti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 tvirtinimo; 

4.2 Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto priemonės 

„Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms 

skatinti vietos lygmeniu“ Nr. LEADER-19.2-16.4 tvirtinimo; 

4.3 Dėl Kvietimo Nr. 17 teikti vietos projektų paraiškas biudžeto ir grafiko tvirtinimo. 

5. Dėl VPS planuojamo Kvietimo Nr. 18 teikti vietos projektų paraiškas finansavimo sąlygų 

aprašų tvirtinimo: 

5.1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto priemonės 

„Sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas“ veiklos sritį „Parama bendruomeninio verslo kūrimui 

ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 tvirtinimo; 

5.2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto priemonės 

„Sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas“ veiklos sritį „Parama socialinio verslo kūrimui ir 

plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 tvirtinimo; 

5.3. Dėl Kvietimo Nr. 18 teikti vietos projektų paraiškas biudžeto ir grafiko tvirtinimo. 

6. Dėl VVG nario (-ų) išstojimo iš VVG narių; 

7. Kiti klausimai.  

 

 

Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje buvo išsiųstas el. p. 2021 m. rugpjūčio 

26 d. (laiško kopija pridedama). Posėdžio medžiaga (VPS pakeitimo projektas, Kvietimų Nr. 17 ir 18 

dokumentacijos projektai) pateikti el. p. 2021 m. rugsėjo 3 d.   Valdybos nariams buvo sudaryta 
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galimybė su svarstomų klausimų medžiaga susipažinti paskiros birzur.vvg@gmail.com google diske 

(laiško kopija pridedama).  

 

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 viešųjų ir privačių interesų derinimo: 

Visi valdybos nariai buvo informuoti, kad šiame virtualiame valdybos posėdyje bus svarstoma 

Kvietimo Nr. 17 ir Nr. 18 teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija ir primintos valdybos nario 

(-ių) nusišalinimo procedūros nuo svarstomo (-ų) klausimo (-ų). Prašymų nušalinti nuo svarstomų 

klausimų negauta.  

 

1.2. Svarstomu klausimu sprendimai nebuvo priimti.  

 

2. SVARSTYTA. Gyventojų apklausos rezultatų pristatymas ir aptarimas; 

VPS administravimo vadovė – administratorė informavo, kad rugpjūčio mėn. buvo vykdoma 

gyventojų apklausa priemonių poreikiui nustatyti.  

Klausimas informacinio pobūdžio. Sprendimai svarstomu klausimu nebuvo priimti.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų 

rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) pakeitimo.  

Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos (toliau – 

Agentūra) 2021 m. rugpjūčio 20 d. raštą „Dėl vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo“ Nr. 

BRK-9507 inicijuojamas VPS pakeitimas.  

VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė pristatė Biržų r. VVG iki 

2021 m. birželio 30 d. pasiektus pažangos rezultatus, bei informavo apie skirtą papildomą 

finansavimą VPS įgyvendinti. Taip pat pristatė siūlomą VPS keitimą.  

Atsižvelgiant į gyventojų poreikių apklausos rezultatus ir susitikimo su vietos valdžios atstovais 

vyko valdybos narių diskusija ir buvo pasiūlyti du variantai dėl lėšų, skirtų vietos projektams 

įgyvendinti, paskirstymo: 

Var. 

Nr. 

VPS 

priemonė/veiklos 

sritis 

EURI lėšos, EUR Pereinamojo 

laikotarpio lėšos, EUR 

Viso: 

I 

Ne žemės ūkio 

vietos verslų 

kūrimas ir plėtra 

95806 
81686 

 
177492 

Kaimo 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

0 30000 30000 

Iš viso: 207492 

II 

Ne žemės ūkio 

vietos verslų 

kūrimas ir plėtra 

95806 31686 127492 
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Kaimo 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

0 80000 80000 

Iš viso: 207492 

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl lėšų paskirstymo: 

 

Valdybos nariai balsavo dėl I ar II lėšų paskirstymo scenarijaus: 

Už I balsavo 1 valdybos narys, už II – 6 valdybos nariai. 

Nutarta: pasirinkti II lėšų paskirstymo variantą. 

 

Vyko valdybos narių diskusija dėl VPS III prioriteto priemonės „Kaimo infrastruktūros 

atnaujinimas“ lėšų paskirstymo tarp veiklos sričių. Buvo pasiūlyti du variantai: 

VPS III prioriteto veiklos sritis I var. II var. 

Parama investicijoms į laisvalaikio 

infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą 

bei pritaikymą gyventojų poreikiams 

80000 Eur 40000 Eur 

Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir 

kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei 

pritaikymą gyventojų poreikiams 

0 Eur 40000 Eur 

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl lėšų paskirstymo III prioriteto 

priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“  veiklos sritims. 

 

Valdybos nariai balsavo dėl I ar II lėšų paskirstymo varianto veiklos sritims: 

Už I balsavo 5 valdybos nariai, už II – 2 valdybos nariai. 

Nutarta: pasirinkti I lėšų paskirstymo variantą. 

 

Atitinkamai atlikti keitimai VPS priemonių aprašymuose, rodikliuose ir kt. VPS skyriuose. 

Aptarta maksimali galima projekto vertė, kiti rodikliai.  

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl VPS pakeitimo patvirtinimo. 

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

NUTARTA. Pritarti VPS “Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija iki 2023 m.” 

pakeitimui (pridedamos keičiamos VPS dalys sekimo rėžimu). 

 

4. SVARSTYTA. Dėl VPS planuojamo Kvietimo Nr. 17 teikti vietos projektų paraiškas 

finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo: 

 

4.1 SVARSTYTA. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto 

priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio vietos 

verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 tvirtinimo: 

Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) su priedais parengtas VPS I prioriteto priemonės 

„Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo 

vietovėse pradėti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 įgyvendinimui. FSA aprašyti remiamos 

veiklos srities tikslai, remiamos veiklos, reikalavimai pareiškėjui, vietos projekto atrankos kriterijai, 

tinkamumo sąlygos vietos projektui ir pan. Veiklos srities biudžetas 72 316,00 Eur (maksimali 

projekto vertė iki 60000,00 Eur). Kvietimo biudžetas pagal veiklos sritį suplanuotas bent 2 vietos 

projektams. Priemonė skirta darbo vietų kūrimui. Kvietimas pagal remiamą veiklos sritį skelbiamas 

penktą kartą. Finansavimas, pagal remiamą veiklos sritį, jau skirtas 6 vietos projektams, kurių bendra 

paramos suma 224217,00 Eur. Kvietimo biudžetas veiklos sričiai nustatytas atsižvelgiant į 

įgyvendinimui suplanuotą paramos sumą bei susidariusius šios priemonės veiklos sričių likučius 
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(įskaitant likučius susidarius įgyvendinus vietos projektus). Valdybos nariai diskutavo apie 

priemonės atrankos kriterijus, remiamas veiklas ir pan.  

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl pritarimo finansavimo sąlygų 

aprašui.  

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

4.1.  NUTARTA: Patvirtinti vietos projektų finansavo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto 

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 (pridedama). 

 

4.2 SVARSTYTA. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto 

priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos 

rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nr. LEADER-19.2-16.4 tvirtinimo: 

Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) su priedais parengtas VPS I prioriteto priemonės 

„Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms 

skatinti vietos lygmeniu“ Nr. LEADER-19.2-16.4 įgyvendinimui. FSA aprašyti remiamos veiklos 

srities tikslai, remiamos veiklos, reikalavimai pareiškėjui/partneriui, vietos projekto atrankos 

kriterijai, tinkamumo sąlygos vietos projektui ir pan. Veiklos srities biudžetas 50000,00 Eur 

(maksimali projekto vertė iki 50000,00 Eur). Kvietimo biudžetas pagal veiklos sritį suplanuotas bent 

1 vietos projektui. Kvietimas pagal remiamą veiklos sritį skelbiamas trečią kartą, patvirtintų projektų 

nėra. Valdybos nariai diskutavo apie priemonės atrankos kriterijus, remiamas veiklas ir pan.  

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl pritarimo finansavimo sąlygų 

aprašui.  

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

4.2. NUTARTA: Patvirtinti vietos projektų finansavo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto 

priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį  „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos 

rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nr. LEADER-19.2-16.4 (pridedama). 

4.3 SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 17 teikti vietos projektų paraiškas biudžeto ir grafiko 

tvirtinimo. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 122316,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. 9:00 val. iki 2021 m. spalio 

28 d. 16:00 val.  

Paraiškų pateikimo būdai nurodyti Kvietimo Nr. 17 formoje.  

Valdybos nariai diskutavo apie Kvietimo Nr. 17 terminus, pateikimo būdus ir t.t.  

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl pritarimo Kvietimo Nr. 17 

biudžetui ir grafikui. 

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

4.3. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 17 teikti vietos projektų paraiškas biudžetą ir 

grafiką (pridedama). 

 

5. SVARSTYTA. Dėl VPS planuojamo Kvietimo Nr. 18 teikti vietos projektų paraiškas 

finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo: 
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5.1. SVARSTYTA. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto 

priemonės „Sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas“ veiklos sritį „Parama bendruomeninio 

verslo kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 tvirtinimo: 

Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) su priedais parengtas VPS II prioriteto priemonės 

„Sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas“ veiklos srities „Parama bendruomeninio verslo 

kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 įgyvendinimui. FSA aprašyti remiamos veiklos 

srities tikslai, remiamos veiklos, reikalavimai pareiškėjui/partneriui, vietos projekto atrankos 

kriterijai, tinkamumo sąlygos vietos projektui ir pan. Biudžetas veiklos srities įgyvendinimui 

153178,00 Eur (maksimali projekto vertė iki 100000,00 Eur). Kvietimo biudžetas pagal veiklos sritį 

suplanuotas bent 2 vietos projektams. Priemonė skirta darbo vietų kūrimui. Kvietimas pagal remiamą 

veiklos sritį skelbiamas antrą kartą, 1 vietos projektui skirtas finansavimas 46822,00 Eur. Valdybos 

nariai diskutavo apie priemonės atrankos kriterijus, remiamas veiklas ir pan.  

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl pritarimo finansavimo sąlygų 

aprašui.  

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

5.1.  NUTARTA: Patvirtinti vietos projektų finansavo sąlygų aprašą pagal VPS II prioriteto 

priemonės „Sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas veiklos sritį  „Parama bendruomeninio 

verslo kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 (pridedama). 

5.2. SVARSTYTA. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto 

priemonės „Sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas“ veiklos sritį „Parama socialinio verslo 

kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 tvirtinimo: 

Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) su priedais parengtas VPS II prioriteto priemonės 

„Sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas“ veiklos srities „Parama socialinio verslo kūrimui ir 

plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 įgyvendinimui. FSA aprašyti remiamos veiklos srities tikslai, 

remiamos veiklos, reikalavimai pareiškėjui/partneriui, vietos projekto atrankos kriterijai, tinkamumo 

sąlygos vietos projektui ir pan. Biudžetas veiklos srities įgyvendinimui 100000,00 Eur (maksimali 

projekto vertė iki 50000,00 Eur). Kvietimo biudžetas pagal veiklos sritį suplanuotas bent 2 vietos 

projektams. Priemonė skirta darbo vietų kūrimui. Kvietimas pagal remiamą veiklos sritį skelbiamas 

trečią kartą, paraiškų negauta. Valdybos nariai diskutavo apie priemonės atrankos kriterijus, 

remiamas veiklas ir pan.  

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl pritarimo finansavimo sąlygų 

aprašui.  

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

5.2.  NUTARTA: Patvirtinti vietos projektų finansavo sąlygų aprašą pagal VPS II 

prioriteto priemonės „Sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas veiklos sritį  „Parama socialinio 

verslo kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 (pridedama). 

 

5.3. SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 18 teikti vietos projektų paraiškas biudžeto ir grafiko 

tvirtinimo. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 253178,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. 9:00 val. iki 2021 m. 

lapkričio 11 d. 16:00 val.  
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Paraiškų pateikimo būdai nurodyti Kvietimo Nr. 18 formoje.  

Valdybos nariai diskutavo apie Kvietimo Nr. 18 terminus, pateikimo būdus ir t.t.  

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl pritarimo Kvietimo Nr. 18 

biudžetui ir grafikui. 

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

5.3. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 18 teikti vietos projektų paraiškas biudžetą ir grafiką 

(pridedama). 

 

6. SVARSTYTA. Dėl VVG nario (-ų) išstojimo iš VVG narių: 

Biržų r. VVG narys Robertas Rinkevičius 2021 m. rugpjūčio 18 pateikė prašymą išbraukti iš Biržų 

rajono vietos veiklos gružės narių. Siūloma prašymui pritarti.  

 

6. NUTARTA. Pritarti Roberto Rinkevičiaus prašymui išbraukti iš Biržų rajono vietos veiklos 

grupės narių.  

7. Kiti klausimai. 

Valdybos nariai diskutavo apie VPS įgyvendinimo eigą, sėkmingai įgyvendintus projektus, 

iškilusias problemas ir pan.  

 

Sprendimai kitais klausimais nebuvo priimti.  

 

Posėdžio pirmininkas padėkojo dalyvavusiems posėdyje ir jį užbaigė. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                Dainius Krivičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Virginija Ridlauskienė 


