
 

 

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-01-14 Nr. V-01 

Biržai 

 

Posėdis vyko 2022 m. sausio 14 d. 15:30.  

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, Adolfas 

Jasinevičius, Raimundas Kukenys – atstovaujantys pilietinės visuomenės sektorių, Alė Podėnienė, 

Dainius Krivičius – atstovaujantys verslo sektorių, Sandra Balčiūnienė ir Arūnas Anskinas – 

atstovaujantys vietos valdžios sektorių. Kvorumas yra. 

Posėdyje taip pat dalyvavo Biržų rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkas 

Steponas Staškevičius ir administracijos darbuotojos: VPS administravimo vadovė – administratorė 

Virginija Ridlauskienė, VPS finansininkė Vaida Staškevičienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Giedrė 

Visockienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo; 

3. Dėl finansavimo sąlygų aprašų rengimo, pasiūlymų teikimo; 

4. Kiti klausimai. 

 

Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje, kartu su posėdžio medžiaga (Kvietimo 

teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19 finansavimo sąlygų aprašų projektai), buvo išsiųstas el. p. 2022 

m. sausio 11 d. Valdybos nariams buvo sudaryta 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“. 

NUTARTA.  

1.1. 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 tvirtinama VPS metinė įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus ir 

teikiami pasiūlymai Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19 (toliau – Kvietimas) finansavimo 

sąlygų aprašų rengimui. Kvietimo dokumentacija rengiama pagal vietos plėtros strategijos „Biržų 

rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“, VPS reg. Nr. 42VS-KP-15-1-06755-

PR001, (toliau – 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 (toliau – Veiklos sritis Nr. 1), priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms 
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tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nr.  LEADER-19.2-16.4 (toliau – 

Veiklos sritis Nr. 2) ir III prioriteto priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos 

sritį „Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą 

gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2 (toliau – Veiklos sritis Nr. 3).  

 

Valdybos pirmininkas Dainius Krivičius pasiūlė balsuoti dėl pritarimo darbotvarkei.  

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“. 

NUTARTA:  

1.2. Pritarti darbotvarkei.  

 

1.3. SVARSTYTA: Dėl viešųjų ir privačių interesų. 

Vietos posėdžio pirmininkas paklausė posėdžio dalyvių, ar yra valdybos 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 aprašų rengimo.   

Valdybos narys Raimundas Kukenis žodžiu pateikė prašymą nušalinti nuo darbotvarkės 

klausimo „Dėl finansavimo sąlygų aprašų rengimo, pasiūlymų teikimo“ dalies susijusios su Kvietimo 

Veiklos srities Nr. 1 finansavimo sąlygų aprašo aptarimu/pasiūlymu svarstymu ir sprendimų 

priėmimu. Valdybos pirmininkas D. Krivičius informavo, kad rašytinių prašymų nusišalinti negauta.  

 

Valdybos nariai balsavo dėl pritarimo Raimundo Kukenio prašymui, nušalinti nuo darbotvarkės 

trečio klausimo dalies susijusios su Veiklos srities Nr. 1 finansavimo sąlygų aprašo rengimu, 

pasiūlymų teikimu. 

 

Balsuota: UŽ – 6, PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

Raimundas Kukenis nebalsavo.  

 

NUTARTA:  

1.3. Pritarti valdybos nario Raimundo Kukenio  prašymui nušalinti nuo šio valdybos posėdžio 

darbotvarkės trečio klausimo dalies susijusios su Veiklos srities Nr. 1 finansavimo sąlygų aprašo 

rengimu, pasiūlymų teikimu. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo: 

 

Valdybos pirmininkas pakvietė pranešėją Virginiją Ridlauskienę pristatyti VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m. (toliau – Ataskaita), parengtą įgyvendinant vietos plėtros 

strategiją Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m. Pranešėja pristatė 

Ataskaitą, pasiektą VPS įgyvendinimo pažangą ir rodiklius, atsakė į valdybos narių klausimus.  

Valdybos pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl pritarimo VPS metinei įgyvendinimo ataskaitai už 

2021 m.  

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

2. NUTARTA. Pritarti kaimo vietovių VPS metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2021 m. 

(ataskaitos pristatymas pridedamas).  

 

3. SVARSTYTA. Dėl finansavimo sąlygų aprašų rengimo, pasiūlymų teikimo: 

 

Prieš trečio klausimo pirmos dalies svarstymą, valdybos narys Raimundas Kukenys paliko 

posėdžių salę.  

3.1. Dėl pasiūlymų teikimo finansavimo sąlygų aprašui taikomam Veiklos sričiai Nr. 1.  
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Valdybos pirmininkas pakvietė pranešėją Giedrę Visockienę pristatyti rengiamas finansavimo 

sąlygas. Pranešėja pristatė finansavimų sąlygų projektą: remiamos veiklos srities tikslus, 

reikalavimus pareiškėjui, vietos projekto atrankos kriterijus, tinkamumo sąlygos vietos projektui ir 

pan., remiamų veiklų sąrašą. Valdybos nariai diskutavo ir teikė pasiūlymus dėl finansavimo sąlygų 

aprašo  ir remiamų veiklų sąrašo rengimo. Valdybos nariai, bendru sutarimu, nusprendė, kad veiklos 

srities biudžetą, iš finansavimo fondo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės 

atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (European Union Recovery Instrument) (toliau – EURI) 

lėšos, skirti bent dviem vietos projektams, nustatant maksimalią paramą vietos projektui - 47 903,00 

Eur. Rengiant šį finansavimo sąlygų aprašą buvo pasiūlytą tikslinti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą 

atsisakant remti darbus, dėl šių priežasčių: 

- atsižvelgiant į nustatytą maksimalią vietos projekto vertę, kuri sąlyginai nėra didelė 

galimiems rangos ar kt. darbams atlikti;  

- atsižvelgiant į kylančias rangos ir kt. darbų kainas ir užtrunkantį vertinimo procesą nuo 

paraiškos pateikimo momento iki VP sutarties pasirašymo ir rangos ir/ar kt. darbų nupirkimo. 

Sparti  kainų kilimo tendencija, gali turėti įtakos, jog pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu, turės 

daugiau papildomų išlaidų susijusių su darbais, kas galimai gali turėti neigiamos įtakos jo verslo plano 

įgyvendinimui ar net po paramos sutarties pasirašymo, dėl pasikeitusios situacijos rinkoje, pareiškėjas 

gali nuspręsti atsisakyti įgyvendinti vietos projektą. Dėl vietos projektų įgyvendinimo atsisakymo, 

užsitęs ir VPS įgyvendinimas; 

- nusimatant rangos darbus projektuose finansuojamuose iš ES biudžeto, iškyla poreikis 

papildomų paslaugų tokių kaip projektavimo, ekspertizės ir pan. kas ženkliai padidina vietos projekto 

kainą. Be to, pasitaiko, kad pasikeitus teisės aktams ar kitoms aplinkybėms, pareiškėjai nebuvo 

nusimatę projektavimo, ar ekspertizės išlaidų, o apie šias būtinas išlaidas sužino tik VP įgyvendinimo 

metu, todėl išauga vietos projekto vykdytojo biudžetas projektui įgyvendinti, kas gali turėti neigiamos 

įtakos verslo plano įgyvendinimui ar jo įgyvendinimo terminui, ar vietos projekto įgyvendinimo 

atsisakymui; 

- siekiama spartesnio vietos projektų (darbai dažnai maksimaliai „ištempia“ projekto 

įgyvendinimo laiką) bei VPS įgyvendinimo. 

Kadangi šiuo punktu valdybos narių nuomonė išsiskyrė, valdybos pirmininkas pasiūlė balsuoti 

dėl pritarimo neremti darbų finansuojamų pagal Veiklos sritį Nr. 1. 

 

Balsuota: UŽ – 3, PRIEŠ“ – 1, „SUSILAIKĖ“ – 2. 

 

Nutarta: Pritarta neremti darbų finansuojamų pagal Veiklos sritį Nr. 1.  

 

Kitais klausimais valdybos nariai vieningai sutarė, todėl balsuojama atskirai nebuvo.  

Baigus nagrinėti rengiamą finansavimo sąlygų aprašą pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl pritarimo 

parengtą finansavimo sąlygų aprašą, taikoma Veiklos sričiai Nr. 1, teikti derinti Nacionalinei 

mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau- Agentūra).  

 

Balsuota: UŽ – 6, PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

 

3.1. NUTARTA: Pritarta, parengtą finansavimų sąlygų aprašą, taikomą Veiklos sričiai Nr.1, 

teikti derinti Agentūrai.  

 

Prieš darbotvarkės trečio klausimo antros dalies svarstymą, valdybos narys Raimundas 

Kukenis, grįžo į posėdžių salę.  

 

3.2. Dėl pasiūlymų teikimo finansavimo sąlygų aprašui taikomam Veiklos sričiai Nr. 2.  
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Valdybos pirmininkas pakvietė pranešėją Giedrę Visockienę pristatyti rengiamas finansavimo 

sąlygas. Pranešėja pristatė finansavimų sąlygų projektą: remiamos veiklos srities tikslus, 

reikalavimus pareiškėjui, vietos projekto atrankos kriterijus, tinkamumo sąlygos vietos projektui ir 

pan., remiamų veiklų sąrašą. Valdybos nariai diskutavo ir teikė pasiūlymus dėl finansavimo sąlygų 

aprašo  ir remiamų veiklų sąrašo rengimo. Dėl siūlomų sąlygų valdybos nariai vieningai sutarė, todėl 

balsuojama atskirai nebuvo.  

Baigus nagrinėti rengiamą finansavimo sąlygų aprašą pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl pritarimo 

parengtą finansavimo sąlygų aprašą, taikoma Veiklos sričiai Nr. 2, teikti derinti Agentūrai.  

 

Balsuota: UŽ – 7, PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

 

3.2. NUTARTA: Pritarta, parengtą finansavimų sąlygų aprašą, taikomą Veiklos sričiai Nr.2, 

teikti derinti Agentūrai.  

 

3.3. Dėl pasiūlymų teikimo finansavimo sąlygų aprašui taikomam Veiklos sričiai Nr. 3.  

Valdybos pirmininkas pakvietė pranešėją Giedrę Visockienę pristatyti rengiamas finansavimo 

sąlygas. Pranešėja pristatė finansavimų sąlygų projektą: remiamos veiklos srities tikslus, 

reikalavimus pareiškėjui, vietos projekto atrankos kriterijus, tinkamumo sąlygos vietos projektui ir 

pan. Valdybos nariai diskutavo ir teikė pasiūlymus dėl finansavimo sąlygų aprašo. Dėl siūlomų sąlygų 

valdybos nariai vieningai sutarė, todėl balsuojama atskirai nebuvo.  

Baigus nagrinėti rengiamą finansavimo sąlygų aprašą pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl pritarimo 

parengtą finansavimo sąlygų aprašą, taikoma Veiklos sričiai Nr. 3, teikti derinti Agentūrai.  

 

Balsuota: UŽ – 7, PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

 

3.3. NUTARTA: Pritarta, parengtą finansavimų sąlygų aprašą, taikomą Veiklos sričiai Nr.3, 

teikti derinti Agentūrai.  

 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo.  

 

Posėdžio pirmininkas padėkojo dalyvavusiems posėdyje ir jį užbaigė. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                        Dainius Krivičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                             Virginija Ridlauskienė 


