
BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-11-29 Nr. V-09 

Biržai 

 

Posėdis vyko iki 2021 m. lapkričio 29 d. 17 val.  

Posėdžio vieta – J. Janonio g. 2, Biržai. Valdybos nariai posėdyje galėjo dalyvauti nuotoliniu būdu 

„Google meet“ platformoje. 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius.  

Posėdžio sekretorius – Virginija Ridlauskienė 

 

Posėdyje dalyvavo: 9 (devyni) iš 12 (dvylikos) valdybos narių: Kristina Milišiūnienė, Jurgita Venskienė, 

Adolfas Jasinevičius, 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. Dėl Kvietimo Nr. 17 finansavimų sąlygų patikslinimo; 

3. Dėl pareiškėjų aktyvinimo koncepcijos;  

4. Kiti klausimai. 
 

1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai: 

 

Valdybos nariai buvo informuoti, kad šiame posėdyje pasitelktos el. ryšio priemonės, sudarant sąlygas 

dalyvauti valdybos nariams, negalintiems dalyvauti kontaktiniu būdu. „Google meet“ programėle prisijungė: 

valdybos narė Jurgita Venskienė. Ši valdybos narė nepasirašė Biržų Rajono vietos veiklos grupės valdybos 

posėdžio dalyvių sąraše, tačiau dalyvių sąraše padarytas įrašas, kad valdybos narė „dalyvavo nuotoliniu būdu“. 

 

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: 

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius posėdžio pradžioje pristatė posėdžio darbotvarkę. Informavo, 

kad šiame posėdyje bus svarstomas Kvietimo Nr. 17 dokumentacijos, taikomos vietos plėtros strategijos 

„Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) I prioriteto priemonės „Ne 

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

pradėti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 (toliau – Veiklos sritis) (Kvietimo Nr. 17 dokumentacija 

patvirtinta Biržų rajono vietos veiklos grupės valdybos 2021 m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolu Nr. V-07), 

tikslinimas dėl techninės klaidos. Taip pat bus diskutuojama apie potencialių pareiškėjų galimas aktyvinimo 

priemones. Posėdžio sekretorė Virginija Ridlauskienė informavo, kad 2021 m. lapkričio 25 d. pateiktoje 

darbotvarkėje pastebėta techninė klaida 2 klausimo formuluotėje, todėl prašo patikslinti darbotvarkės klausimo 

formuluotę ją išdėstant taip: „2. Dėl Kvietimo Nr. 17 finansavimų sąlygų patikslinimo“. Prieštaraujančių 

darbotvarkės patikslinimui nebuvo. 
Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl pritarimo patikslintai darbotvarkei.  

 
Balsuota: vienbalsiai „UŽ“. 

NUTARTA:  

1.2. Pritarti patikslintai darbotvarkei.  

 



2 

  

1.3. SVARSTYTA: Dėl viešųjų ir privačių interesų. 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininkas paklausė posėdžio dalyvių, ar yra komiteto 

narių, kurie turi pranešti apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, naujai paaiškėjusias aplinkybes, dėl 

kurių gali kilti interesų konfliktas, ir kurie turėtų nusišalinti nuo finansavimo sąlygų pakeitimo svarstymo ir 

sprendimų priėmimo.  

Prašymų, nusišalinti  nuo svarstomo klausimo, negauta, todėl sprendimai svarstomu klausimu nebuvo 

priimti. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 17 finansavimų sąlygų patikslinimo; 

 

Posėdžio pirmininkas pakvietė pranešėją Virginiją Ridlauskienę pristatyti klausimą. Pranešėja 

informavo, kad buvo pastebėta akivaizdi techninė klaida Kvietimo Nr. 17 finansavimo sąlygų dokumentacijos 

taikomos VPS Veiklos srities įgyvendinimui, kuri patvirtinta Biržų rajono vietos veiklos grupės valdybos 2021 

m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolu Nr. V-07, priede Nr. 3 „Remiamų veiklų sąrašas“. Remiamų veiklų sąrašo 

A sekcijos grupė 01.6 yra dalinai užspalvinta, nors visos šios grupės klasės ir poklasiai yra neremiamų veiklų 

sąraše. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal VPS Veiklos sritį parama teikiama verslo pradžiai ir (arba) plėtrai: 

įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui, paslaugų 

teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui, tačiau  2021 m. rugsėjo 7 d. Biržų rajono vietos veiklos grupės 

valdybos posėdžio Nr. V-07 sprendimu, buvo nuspręsta Kvietimu Nr. 17 neremti veiklų esančių remiamų 

veiklų sąraše A sekcijos 01.6 grupėje. Atsižvelgiant į išdėstytą, rekomenduojama patikslinti A sekcijos 01.6 

grupės eilutę, kad visa grupė yra neremiama. Pranešėja taip pat informavo, kad techninės klaidos ištaisymas 

nepažeistų lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principų, nes visos, A sekcijos 01.6 grupės, klasės ir poklasiai 

buvo pažymėti, kaip neriami, o vadovaujantis logiškumo principu akivaizdu, jog ir visa grupė yra neremiama. 

Valdybos nariai pasisakė, taip pat pritarė, kad klaida yra akivaizdžiai techninė, kadangi visos klasės ir poklasiai 

yra neremiami, todėl vadovaujantis logikos principu, visa A sekcijos grupė 01.6 yra neremiama. Pranešėja 

pažymėjo, kad techninė klaida buvo pastebėta pasibaigus  Kvietimo Nr. 17 galiojimo terminui (t.y. pastebėta 

vertinimo etape). Klaida yra techninio pobūdžio, todėl vertinimas nestabdomas, Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir pareiškėjas bus raštu informuoti apie atliktą dokumentacijos 

patikslinimą.  

Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl Kvietimo Nr. 17 finansavimo sąlygų dokumentacijos 

taikomos Veiklos srities įgyvendinimui, priedo Nr. 3 „Remiamų veiklų sąrašas“ patikslinimo: A sekcijos grupė 

01.6 priskiriama neremiamai veiklai. 

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“. 

2. NUTARTA. Pritarti Kvietimo Nr. 17 finansavimo sąlygų dokumentacijos Veiklos srities 

įgyvendinimui, priedo Nr. 3 „Remiamų veiklų sąrašas“ patikslinimui: A sekcijos grupė 01.6 priskiriama 

neremiamai veiklai.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl pareiškėjų aktyvinimo koncepcijos:  
VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė pasisakė, dėl Biržų rajono vietos 

veiklos grupės viešinimo, taip pat dėl potencialių vietos projektų pareiškėjų aktyvinimo. Buvo apsvarstytos 

veiklos viešinimo galimybės, pasidalinta idėjomis ir pasiūlymais. 

Svarstomu klausimu sprendimai nepriimti.  

 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo.  

 

 

Posėdžio pirmininkas padėkojo dalyvavusiems posėdyje ir jį užbaigė. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                        Dainius Krivičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                             Virginija Ridlauskienė 


