
BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-10-01 Nr. V-08 

Biržai 

 

Posėdis vyko iki 2021 m. spalio 1 d. 14 val.  

Posėdžio vieta – el. erdvėje birzuvvg@googlegroups.com; J. Janonio g. 2, Biržai, 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius.  

Posėdžio sekretorius – Virginija Ridlauskienė 

 

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

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

visuomenės sektorių, Alė Podėnienė, Dainius Krivičius, Vaida Vaitaitytė, Ramūnas Vėjelis – atstovaujantys 

verslo sektorių, Arūnas Anskinas, Sandra Balčiūnienė ir Jolanta Vaitkevičienė – atstovaujantys vietos valdžios 

sektorių. Kvorumas yra. 

 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Dėl Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos 

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

 

Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje ir planuojamos patikslinti VPS keitimas sekimo 

rėžimu buvo išsiųstas el. p. 2021 m. rugsėjo 28 d. (laiško kopija pridedama). Papildoma posėdžio medžiaga 

(keičiamos VPS patikslintų skyrių santrauka ir informacija, kaip bus vykdomas balsavimas raštu el. 

priemonėmis, virtualaus valdybos posėdžio protokolo projektas) pateikti el. p. 2021 m. rugsėjo 29 d., valdybos 

nariams buvo sudaryta teikti klausimus ir pasiūlymus (laiško kopija pridedama).  

Rašytinių klausimų susijusių su svarstomais klausimais valdybos nariai nepateikė.  

12 (dvylika) valdybos narių balsavo elektroninėmis priemonėmis (paskiros birzur.vvg@gmail.com 

Google diske). Valdybos narių registracija atlikta elektroniniu būdu pasitelkiant Google disko priemones 

(dalyvių registracijos sąrašas ir sprendimai pridedami).  

 

1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai: 

1.1. Dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio: 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius, sekretorius – Virginija Ridlauskienė. 

 

Balsuota: „UŽ“-12, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  

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

Ridlauskienė. 

 

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

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

Svarstomo klausimo medžiaga valdybos nariams pateikta iš anksto el. paštu.  

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

pateiktas pastabas dėl 2021 m. rugsėjo 7 d. Biržų rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje Nr. 7 

patvirtinto VPS keitimo, atlikti papildomi VPS keitimai (VPS keičiamos dalys sekimo rėžimu pridedamos).  

 

Balsuota: „UŽ“-12, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0.  

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

pakeitimui (pridedamos keičiamos VPS dalys sekimo rėžimu). 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                Dainius Krivičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Virginija Ridlauskienė 

mailto:birzuvvg@googlegroups.com

