
 

 

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-10-25 Nr. V-06 

Biržai 

 

Posėdis vyko 2022 m. spalio 25 d. 15:00.  

Posėdžio vieta: J. Janonio g. 2, Biržai 
 

Posėdžio pirmininkė – Jolanta Vaitkevičienė.  

Posėdžio sekretorė – Virginija Ridlauskienė 

 

Posėdyje dalyvavo: 6 (šeši) iš 12 (dvylikos) valdybos narių: Adolfas Jasinevičius, Raimundas 

Kukenys – atstovaujantys pilietinės visuomenės sektorių, Tomas Bekeris, Alė Podėnienė ir Justinas 

Arnašius – atstovaujantys verslo sektorių, Jolanta Vaitkevičienė – atstovaujanti vietos valdžios 

sektorių. Kvorumas yra. 

Posėdyje taip pat dalyvavo Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas 

Staškevičius, VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė ir VPS viešųjų 

ryšių specialistė Giedrė Visockienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Dėl VPS keitimo; 

3. Dėl FSA taisyklių ir atrankos kriterijų rengimo; 

4. Dėl paslaugų sutarties sudarymo; 

5. Einamieji klausimai.  

 

Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje buvo išsiųstas el. p. 2022 m. spalio 19 

d.  

 

1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai: 

1.1. Dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio: 

Posėdžio pirmininkė – Jolanta Vaitkevičienė, sekretorė – Virginija Ridlauskienė. 

 

Balsuota vienbalsiai „UŽ“.  

1.1. NUTARTA. Pritarti, posėdžio pirmininkė – Jolanta Vaitkevičienė, posėdžio sekretorė – 

Virginija Ridlauskienė. 

 

1.2. Dėl darbotvarkės patvirtinimo:  

Pirmininkė Jolanta Vaitkevičienė posėdžio pradžioje pristatė posėdžio darbotvarkę.  

Posėdžio pirmininkė Jolanta Vaitkevičienė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo darbotvarkei.  

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“. 

1.2. NUTARTA. Pritarti darbotvarkei.  

 

1.3. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo.  

Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas informavo, kad nusišalina nuo darbotvarkės 

ketvirto klausimo svarstymo „Dėl paslaugų sutarties sudarymo“ taip pat nuo pirkimo susijusio su 

VPS rengimu vykdymo, kadangi planuoja dalyvauti pirkime.  
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Valdybos pirmininkė Jolanta Vaitkevičienė pasiūlė valdybos nariams balsuoti dėl pritarimo 

Biržų rajono vietos veiklos grupės  pirmininko nusišalinimui.  

 

Balsuota: vienbalsiai „UŽ“. 

1.3. NUTARTA. Pritarti Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininko Stepono 

Staškevičiaus nusišalinimui.  

 

2. SVARSTYTA.  Dėl VPS keitimo. 

Valdybos pirmininkė Jolanta Vaitkevičienė pakvietė Virginiją Ridlauskienę pristatyti klausimą.  

Atsižvelgiant į pasikeitusi poreikį, kuris buvo nustatytas apklausiant potencialius vietos 

projektų vykdytojos, priemonėms paskelbtus kvietimus ir pareiškėjų aktyvumą teikiant vietos 

projektų paraiškas bei priemonių/veiklos sričių likučius, kaip rodikliai pasiekti,  inicijuojamas VPS 

pakeitimas. Pranešėja pristatė siūlomą VPS keitimą.  

 

Siūlomas priemonių aprašymo keitimas: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Keičiama dalis Numatyta VPS Siūloma keisti 

1. Jaunimui, jaunoms 

šeimoms skirtų 

paslaugų kūrimas ir 

plėtra 

Priemonės 

apibūdinimas 

Planuojamas 

projektų skaičius – 2 

Planuojamas 

projektų skaičius – 3 

Tinkami paramos 

gavėjai 

NVO ir kiti viešieji 

juridiniai asmenys 

(kaimo vaikų 

darželiai, mokyklos, 

daugiafunkciniai 

centrai, jaunimo 

organizacijos ir kt). 

NVO ir kiti viešieji 

juridiniai asmenys 

(vaikų darželiai, 

mokyklos, 

daugiafunkciniai 

centrai, jaunimo 

organizacijos ir kt). 

Didžiausia paramos 

suma vietos projektui 

(Eur) 

10000 20000 

Vietos projektų 

atrankos kriterijai 

Pareiškėjas jaunimo 

organizacija 

Pareiškėjas su 

jaunimu dirbanti 

organizacija 

2. Kultūros savitumo 

išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas 

Priemonės 

apibūdinimas 

Planuojamas 

projektų skaičius – 3 

Planuojamas 

projektų skaičius – 4 

Tinkami paramos 

gavėjai 

NVO ir kiti viešieji 

juridiniai asmenys 

(kaimo muziejai, 

bibliotekos, kultūros 

centro filialai ir kt.). 

NVO ir kiti viešieji 

juridiniai asmenys 

(muziejai, 

bibliotekos, kultūros 

centro filialai ir kt.). 

Didžiausia paramos 

suma vietos projektui 

(Eur) 

10000 20000 

3. Parama ne žemės 

ūkio vietos verslui 

kaimo vietovėse 

pradėti ir plėtoti 

Veiklos srities 

apibūdinimas 

Planuojamas 

projektų skaičius – 

7, darbo vietų 

skaičius 7,3  

(iš jų planuojama 

finansuoti EURI 

Planuojamas 

projektų skaičius – 

7, darbo vietų 

skaičius 9  

(iš jų planuojama 

finansuoti EURI 
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lėšomis projektų 

skaičius 1, darbo 

vietų skaičius 1,3). 

lėšomis projektų 

skaičius 1, darbo 

vietų skaičius 2). 

4. Parama 

bendruomeninio 

verslo kūrimui ir 

plėtrai 

Priemonės 

apibūdinimas 

Planuojamas 

projektų skaičius – 2, 

darbo vietų skaičius 

4. 

Planuojamas 

projektų skaičius – 2, 

darbo vietų skaičius 

2. 

Didžiausia paramos 

suma vietos projektui 

(Eur) 

100 000 200 000 

5. Parama socialinio 

verslo kūrimui ir 

plėtrai 

Priemonės 

apibūdinimas 

Planuojamas 

projektų skaičius – 2, 

darbo vietų skaičius 

2. 

Planuojamas 

projektų skaičius – 1, 

darbo vietų skaičius 

2,3. 

Didžiausia paramos 

suma vietos projektui 

(Eur) 

50 000 200 000 

 

Siūlomas finansinis planas pagal priemones (likučių perskirstymas): 

 

11.2. VPS priemonės 

pavadinimas 
VPS Lėšų 

suma 

(Eur) 

Pasiūlymas 

(Eur) 
Lėšų suma 

po 

pakeitimo 

(Eur) 

Planuojama 

lėšų (proc.) 

11.2.1. Nišinių žemės ūkio verslų 

kūrimas ir plėtra 

196850,00   196850,00 11,41 

11.2.2. Ne žemės ūkio vietos verslų 

kūrimas ir plėtra 

483665,00 +14367,00 498032,00 28,88 

11.2.2.1. Iš jų EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos: 

387859,00 +14367 402226,00 23,32 

11.2.2.2. Iš jų EURI lėšos: 95806,00   95806,00 5,56 

11.2.3. Žemės ūkio produktų 

perdirbimo ir rinkodaros 

kūrimas ir plėtra 

264887,00   264887,00 15,36 

11.2.4. Bendradarbiavimas 50000,00 -14367 35633,00 2,07 

11.2.5. Sumanių verslumo iniciatyvų 

įgyvendinimas 

300000,00   300000,00 17,40 

11.2.6. Jaunimui, jaunoms šeimoms 

skirtų paslaugų kūrimas ir 

plėtra 

14932,00 +13190 28122,00 1,63 

11.2.7. Kaimo infrastruktūros 

atnaujinimas 

384178,00 -27190 356988,00 20,70 

11.2.8. Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas 

30000,00 +14000 44000,00 2,55 
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Viso: 1724512,00 0,00 1724512,00 100,00 

 

Kadangi VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ planuojami rodikliai yra pasiekti vietos projekto 

vykdymo sutartyse, siūloma priemonės likutį  14367,00 Eur perkelti VPS priemonės „Ne žemės ūkio 

vietos verslų kūrimas ir plėtra“ įgyvendinimui. Atkreiptinas dėmesys, kad VPS priemonė 

„Bendradarbiavimas“ buvo nepatraukli, skelbtas ne vienas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, 

daugiau tinkamų finansuoti paraiškų nebuvo gauta.  

VPS priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ planuojami rodikliai yra pasiekti vietos 

projekto vykdymo sutartyse, siūloma priemonės likutį 27190,00 Eur perkelti veiklų projektams VPS 

priemonėms „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ ir „Jaunimui, jaunoms šeimoms 

skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“.  

 

Siūlomas VPS 11.3. dalies „VPS administravimo išlaidų finansinis planas“ techninis 

patikslinimas.  

Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – 

Agentūra) žodines rekomendacijas, siūloma patikslinti EURI lėšų naudojimą administravimui. Šiuo 

metu numatyta, kad EURI lėšomis bus finansuojama VPS veiklos išlaidos ir VPS aktyvinimo išlaidos. 

Rekomendacija – EURI lėšų naudojimo neišskirti ir patikslinti VPS 11.3 dalį.  

 

Siūlomas darbo vietų rodiklių pakeitimas: 

  
Numatyta VPS 

DV 

Siūloma keisti 

DV 

Viso po pakeitimo 

DV 

Parama ne žemės ūkio 

vietos verslui kaimo 

vietovėse pradėti ir 

plėtoti 

7,3  

(iš jų EURI: 1,3). 

+1,7 

(iš jų EURI: 

0,7) 

9 

(iš jų EURI: 2). 

Parama 

bendruomeninio verslo 

kūrimui ir plėtrai 

4 -2 2 

Parama socialinio 

verslo kūrimui ir plėtrai 

2 +0,3 2,3 

VPS bendras DV rodiklis liks nepakitęs  

 

Siūlomas projektų skaičiaus rodiklio pakeitimas: 

 

Priemonės pavadinimas Numatyta 

VPS 

VP sk. 

Siūloma keisti 

VP sk. 

Viso po 

pakeitimo 

VP sk. 

Parama ne žemės ūkio vietos verslui 

kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti 

7  

(iš jų EURI: 1) 

0  

(iš jų EURI: 0) 

7 

(iš jų EURI: 1). 

Parama bendruomeninio verslo 

kūrimui ir plėtrai 

2 0 2 

Parama socialinio verslo kūrimui ir 

plėtrai 

2 -1 1 

Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų 

paslaugų kūrimas ir plėtra 

2 +1 3 
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Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas 

3 +1 4 

VPS bendras VP skaičius padidės 1 VP. 

 

VPS 12 dalies „VPS įgyvendinimo rodikliai“ pakeitimas: 

 

Atsižvelgiant į siūlomus pakeitimus ir faktinius rezultatus ir technines klaidas siūloma 

patikslinti rodiklius.  

Lentelės 12.1.1.3. p. „Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.)“ 

nenumatyti rodiklio, kadangi parama skirta labai mažoms įmonėms. Šios eilutės rodiklio reikšmės 

perkeliamos į eilutę „Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 12.1.1.1–12.1.1.4 papunkčiuose 

neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.)“.  

Lentelės 12.1.6.2. „Naudos gavėjų skaičius“ priemonei pagal tikslinę sritį 1A 

(Bendradarbiavimas) suplanuotas dėl techninės klaidos. Šioje priemonėje neįmanoma arba sunkiai 

įmanoma būtų apskaičiuoti ir įvertinti realų naudos gavėjų skaičių (tai galėtų būti klientai ir pan.) ir 

pateikti tai įrodančius dokumentus, todėl siūloma atsisakyti šio rodiklio. Kitus keitimus siūloma 

atlikti pagal realų faktą (pasirašytas sutartis) ir planuojamus VPS keitimus.  

 Atitinkamai atlikti keitimai VPS priemonių aprašymuose, rodikliuose ir kt. VPS skyriuose. 

Vyko diskusija dėl VPS keitimo dalių, aptarta maksimali galima projektų vertė, priemonių aprašymai, 

kiti rodikliai.  

Valdybos pirmininkė Jolanta Vaitkevičienė pasiūlė balsuoti dėl VPS pakeitimo patvirtinimo. 

 

Balsuota vienbalsiai „UŽ“. 

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

m.“ pakeitimui. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl FSA taisyklių ir atrankos kriterijų rengimo. 

 

Virginija Ridlauskienė informavo, kad planuojama skelbti kvietimus pagal VPS priemonės 

veiklos sritis „Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai“ (šiuo metu įgyvendinamas 1 vietos 

projektas iš suplanuotų 2) ir „Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai“ (negauta vietos projektų). 

Taip pat  bus skelbiamas kvietimas priemonių/veiklos sričių likučiams įsisavinti pagal VPS 

priemonės veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“, ir 

pagal VPS priemones „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ ir „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. 

VPS administravimo vadovė – administratorė pristatė planuojamus rengti finansavimo sąlygų 

aprašus, atrankos kriterijus. Taip pat informavo, kad finansavimo sąlygų aprašai turės būti derinamai 

su Agentūra, todėl galutinis finansavimų sąlygų aprašų variantas bus tvirtinamas po suderinimo su 

Agentūra.  

Vyko diskusija dėl finansavimo sąlygų aprašų rengimo, atrankos kriterijų.   

 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio, todėl svarstomu klausimu balsuota nebuvo. 

 

Prieš ketvirto klausimo svarstymą Biržų r. VVG pirmininkas Steponas Staškevičius paliko 

posėdžių salę.  

 

4. SVARSTYTA. Dėl paslaugų sutarties sudarymo. 

 

VPS administravimo vadovė – administratorė informavo, kad planuojama rengti vietos plėtros 

strategiją 2025-2029 m. laikotarpiui. Vietos plėtros strategija bus pradėta rengti 2023 m. Prie vietos 



6 

  

 

plėtros strategijos rengimo prisidės Biržų rajono vietos veiklos grupės darbuotojai, taip pat ekspertas 

(-ai) vietos plėtros strategijos tiriamajai ir aprašomajai dalims parengti, taip pat ryšiams, apklausoms 

su atskirų grupių sektoriais (susitikimų organizavimui su bendruomenėmis ir kitomis nepelno 

organizacijomis, vietos valdžios atstovais, verslo atstovais ir pan.) ir kt.. Eksperto (-ų) pirkimas (-ai) 

būtų vykdomas (-i) 2023 metų pradžioje.  

Kadangi dėl galimų viešų ir privačių interesų nuo pirkimo organizavimo nusišalino Biržų rajono 

vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas Staškevičius, pirkimų vykdymui ir sutarčių pasirašymui 

reikia įgalioti kitą asmenį.  

Vyko valdybos narių diskusija dėl planuojamų pirkimų.  

Siūloma, suteikti įgaliojimą, valdybos pirmininkei Jolantai Vaitkevičienei, atlikti veiksmus dėl 

eksperto (-ų) paslaugų pirkimo VPS parengti (pasirašyti sutartį (-is) su paslaugų tiekėjų (-ais) ir pan.). 

Kitų pasiūlymų nebuvo. 

Valdybos pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl įgaliojimo suteikimo valdybos pirmininkei Jolantai 

Vaitkevičienei, atlikti veiksmus dėl eksperto (-ų) paslaugų pirkimo VPS parengti  (pasirašyti sutartį 

(-is) su paslaugų tiekėjų (-ais) ir pan.) 

 

Balsuota vienbalsiai „UŽ“. 

NUTARTA. Pritarti, įgalioti valdybos pirmininkę Jolantą Vaitkevičienę, atlikti veiksmus dėl 

eksperto (-ų) paslaugų pirkimo VPS parengti (pasirašyti sutartį (-is) su paslaugų tiekėjų (-ais) ir pan.).  

 

Prieš darbotvarkės 5 klausimą, pirmininkas Steponas Staškevičius grįžo į posėdžių salę.  

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

VPS viešųjų ryšių specialistė Giedrė Visockienė trumai pristatė VPS įgyvendinimo eigą, 

įgyvendintus projektus, pateikta kita informacija.  

Kiti klausimai buvo informacinio pobūdžio. Sprendimai svarstomu klausimu nebuvo priimti.  

 

Pirmininkė padėkojo susirinkusiems už dalyvavimą posėdyje ir jį užbaigė. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                        Jolanta Vaitkevičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Virginija Ridlauskienė 


