
BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

NUOTOLINIO VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-02-23 Nr. V-03 

Biržai 

 

Posėdžio data ir laikas: 2022 m. vasario 23 d. 16 val. 

Posėdžio vieta – nuotoliniu būdu naudojantis „Google meet“ pokalbių platforma.  
 

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius.  

Posėdžio sekretorius – Virginija Ridlauskienė 

 

Posėdyje dalyvavo: 10 (dešimt) iš 12 (dvylikos) valdybos narių: Jurgita Venskienė, Adolfas 

Jasinevičius, Kristina Milišiūnienė, Kristina Jonėnienė – atstovaujantys pilietinės visuomenės 

sektorių, Ramūnas Vėjelis, Vaida Švykienė ir Dainius Krivičius – atstovaujantys verslo sektorių, 

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

sektorių. Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Dėl sumanių kaimų vizijos; 

3. Kiti klausimai.  

 

Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje buvo išsiųstas  el. p. 2022 m. vasario 

21  d.  

 

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. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl sumanių kaimų vizijos. 

 

Posėdžio pirmininkas pakvietė pranešėją Virginija Ridlauskinę pristatyti klausimą. Pranešėja 

pristatė Sumanių kaimų viziją, galimą finansavimą pereinamuoju 2023-2025 laikotarpiu. Informavo, 

kad sumanių kaimų planą (toliau – SKP) rengs Vietos veiklos grupių tinkas, o kiekviena VVG galės 

dalyvauti, pasirinktos temos, darbo grupėse, taip prisidėdamos prie SKP rengimo. Taip pat pristatė 

SKP rekomenduojamas temas. Valdybos nariai diskutavo, teikė pasiūlymus. Dėl SKP temos 

parinkimo nuspręsta parengti valdybos narių e-apklausą.  

Klausimas buvo informacinio/diskusinio pobūdžio sprendimai nebuvo priimti.  

 

3. SVARSTYTA.  Kiti klausimai. 

3.1. Dėl papildomo finansavimo iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto.  

VPS administravimo vadovė – administratorė informavo, kad atsižvelgus į Biržų rajono vietos 

veiklos grupės prašymą, Biržų rajono savivaldybė skyrė 40 tūkst. Eur (po 10 tūkst. Eur per metus) 

papildomą finansavimą  vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros 

strategija 2015-2023 m.“ įgyvendinimui.  
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Klausimas buvo informacinio pobūdžio sprendimai nebuvo priimti.  

 

3.2. Dėl Parengiamosios paramos.  

V. Ridlauskienė informavo, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. skelbiamas 

kvietimas Parengiamajai paramai gauti, kuri skirta 2025-2029 m. laikotarpio vietos plėtros strategijai 

parengti.  

Klausimas buvo informacinio pobūdžio sprendimai nebuvo priimti.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                        Dainius Krivičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                             Virginija Ridlauskienė 


