
 

 

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VIRTUALAUS VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-02-04 Nr. V-02 

Biržai 

 

Posėdis vyko iki 2022 m. vasario 4 d. 17:00.  

Posėdžio vieta – virtualioje erdvėje birzuvvg@googlegroups.com, užpildant elektroninę 

balsavimo anketą. 
 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius.  

Posėdžio sekretorius – Virginija Ridlauskienė 

 

Posėdyje dalyvavo: 8 (aštuoni) iš 12 (dvylikos) valdybos nariai: Jurgita Venskienė, Adolfas 

Jasinevičius, Kristina Milišiūnienė – atstovaujantys pilietinės visuomenės sektorių, Ramūnas Vėjelis, 

Vaida Švykienė ir Dainius Krivičius – atstovaujantys verslo sektorių, Jolanta Vaitkevičienė ir Arūnas 

Anskinas – atstovaujantys vietos valdžios sektorių. Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Dėl Kvietimo Nr. 19 dokumentacijos tvirtinimo: 

2.1  Dėl VPS 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 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo; 

2.2 Dėl VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo 

grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nr.  LEADER-19.2-16.4   finansavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo; 

2.3 Dėl VPS priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritis „Parama 

investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą 

gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo; 

2.4 Dėl Kvietimo Nr. 19 teikti vietos projektų paraiškas patvirtinimo. 

 

Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje, kartu su posėdžio medžiaga buvo 

išsiųstas  el. p. 2022 m. vasario 1  d. (el. laiško kopija pridedama). Valdybos nariams buvo sudaryta 

galimybė su svarstomų klausimų medžiaga susipažinti (taip pat pateikti klausimus/komentuoti) el. 

paštu birzuvvg@googlegroups.com.  

Rašytinių klausimų susijusių su svarstomais klausimais valdybos nariai nepateikė. Valdybos 

narys Raimundas Kukenys el. paštu pranešė, kad dėl galimo interesų konflikto, posėdyje nedalyvaus. 

Rašytinių prašymų nusišalinti nuo svarstomo klausimo (-ų) negauta.  

8 valdybos nariai balsavo užpildydami elektroninė balsavimo anketą. 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 vienbalsiai „UŽ“.  

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

Ridlauskienė. 
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2. SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 19 dokumentacijos tvirtinimo: 

 

Su kvietimo dokumentacija (finansavimo sąlygomis su priedais ir Kvietimo Nr. 19 projektu) 

valdybos nariai buvo supažindinti el. paštu.   

 

2.1. Dėl VPS 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 finansavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo: 

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 95 806,00 Eur 

(maksimali projekto vertė iki 47 903,00 Eur). Kvietimo biudžetas pagal veiklos sritį suplanuotas bent 

2 vietos projektams. Priemonė skirta darbo vietų kūrimui. Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos 

ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti (European Union 

Recovery Instrument) (toliau – EURI). 

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

2.1.  NUTARTA: Patvirtinti vietos projektų FSA taikomą 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 (pridedama). 

 

 

2.2. Dėl VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo 

grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nr.  LEADER-19.2-16.4   finansavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo: 

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 50 000,00 Eur (maksimali projekto vertė iki 50 000,00 Eur). 

Kvietimo biudžetas pagal veiklos sritį suplanuotas bent 1 vietos projektui. Priemonė skirta darbo vietų 

kūrimui. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

 

2.2. NUTARTA: Patvirtinti vietos projektų FSA taikomą VPS I prioriteto priemonės 

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

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

 

 

2.3. Dėl VPS priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos srities „Parama investicijoms 

į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. 

LEADER-19.2-7.2 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo: 

FSA su priedais parengtas 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 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 

80 140,00 Eur (maksimali projekto vertė iki 80 140,00 Eur). Kvietimo biudžetas pagal veiklos sritį 
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suplanuotas bent 1 vietos projektui. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

2.3. NUTARTA: Patvirtinti vietos projektų FSA taikomą VPS III prioriteto priemonės „Kaimo 

infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, 

viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2 (pridedama). 

 

 

2.4. Dėl Kvietimo Nr. 19 teikti vietos projektų paraiškas patvirtinimo: 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 225 946,00 Eur ir EURI, EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų EURI - 95 806,00 Eur.    

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. kovo 4 d. 9:00 val. iki 2022 m. balandžio 5 d. 

16:00 val. 

Paraiškų pateikimo būdai nurodyti Kvietimo Nr. 19 formoje.  

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

2.4. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19 (Kvietimo Nr. 19 

forma pridedama). 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                        Dainius Krivičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                             Virginija Ridlauskienė 


