
 

 

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS  POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-12-06 Nr. V-07 

Biržai 

 

Posėdis vyko 2022 m. gruodžio 6 d. 16:30 val.  

Posėdžio vieta - Radvilos g. 3, Biržai. PAK nariai ir nariai stebėtojai posėdyje galėjo 

dalyvauti nuotoliniu būdu „Google meet“ platformoje. 
 

Posėdžio pirmininkė – Jolanta Vaitkevičienė  

Posėdžio sekretorė – Giedrė Visockienė 

 

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

Jasinevičius, Kristina Milišiūnienė, Raimundas Kukenys, Agnė Drevinskaitė – atstovaujantys 

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

verslo sektorių, Jolanta Vaitkevičienė ir Sandra Balčiūnienė – atstovaujantys vietos valdžios sektorių. 

Kvorumas yra. 

 

Posėdyje taip pat dalyvavo: Biržų r. VVG administracijos atstovai: Steponas Staškevičius – 

Biržų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas, Virginija Ridlauskienė – Biržų rajono vietos veiklos 

grupės VPS administravimo vadovė–administratorė ir Giedrė Visockienė – Biržų rajono vietos 

veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė, Vaida Staškevičienė – VPS finansininkė.  

Valdybos nariai: Jurgita Venskienė ir Agnė Drevinskaitė posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu. 

Dalyviu sąraše šie nariai nepasirašė, tačiau sąraše atliktas įrašas nurodantis, kad valdybos narys 

„dalyvavo nuotoliniu būdu“. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Procedūriniai klausimai; 

2. Dėl Kvietimo Nr. 21 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 aprašų (įskaitant finansuojamo Euri lėšomis) patvirtinimo; 

2.2 Dėl Kvietimo Nr. 21 teikti vietos projektų paraiškas patvirtinimo. 

 

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

išsiųstas  el. p. 2022 m. gruodžio 1 d.  

 

1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai: 

1.1. Dėl pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio: 

Posėdžio pirmininkė – Jolanta Vaitkevičienė, sekretorė – Giedrė Visockienė. 

 

Balsuota vienbalsiai „UŽ“.  

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

Visockienė 

 

1.2. Dėl darbotvarkės patvirtinimo: 

 

Valdybos pirmininkė Jolanta Vaitkevičienė posėdžio pradžioje pristatė posėdžio darbotvarkę.  

Valdybos pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl pritarimo darbotvarkei.  
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Balsuota: vienbalsiai „UŽ“. 

NUTARTA:  

1.2. Pritarti darbotvarkei.  

 

1.1. Viešųjų ir privačių interesų derinimo: 

 

Valdybos pirmininkė Jolanta Vaitkevičienė priminė valdybos nariams, kad jie yra įsipareigoję 

tinkamai derinti viešuosius ir privačius interesus, t.y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus. 

Valdybos nariams buvo priminta, kad jie neužmirštų, esant poreikiui, atlikti privačių interesų 

deklaracijos pakeitimus. 

J. Vaitkevičienė atkreipė dėmesį, kad šiame valdybos posėdyje bus tvirtinama Kvietimo Nr. 21 

teikti vietos projektus dokumentai. Valdybos nariai turi būti nešališki – balsuoti dėl kvietimo teikti 

vietos projektus patvirtinimo tuomet, kai nėra interesų konflikto, užkertančio kelią nešališkai ir 

objektyviai atlikti savo pareigas. Jeigu VPS vykdytojo valdymo organo nariui (-iams) kyla interesų 

konfliktas, jis (jie) turi pateikti prašymą (-us) nušalinti. Valdybos pirmininkas, posėdžio dalyviams, 

priminė Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, taisyklių 

18.1.9.2 p. ir 53.1 p. nuostatas ir informavo, kad  Kvietimo Nr. 21 teikti vietos projektų paraiškas 

laikotarpiu yra suplanuota įgyvendintini bent vieną projektą pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslų 

kūrimas ir plėtra“  veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2  

Prašymu nusišalinti nuo svarstomų klausimų negauta. Sprendimai šiuo klausimu nepriimti. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 21 dokumentacijos tvirtinimo: 

Su kvietimo dokumentacija (finansavimo sąlygomis su priedais ir Kvietimo Nr. 21 projektu) 

valdybos nariai buvo supažindinti el. paštu iš anksto.   

 

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 (įskaitant finansuojamo Euri lėšomis): 

Virginija Ridlauskienė informavo, kad pagal 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 parengti du finansavimo sąlygų aprašai 

finansuojamų iš skirtingų fondų (EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos; EURI 

lėšos). Abiejų fondų finansuojamiems projektams nustatytos vienodos sąlygos, skiriasi tik kvietimo 

biudžetai ir maksimali paramos suma.  

Virginija Ridlauskienė pristatė finansavimo sąlygų aprašą su priedais parengtą 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 

(finansuojamą EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis). Finansavimo sąlygų 

apraše aprašyti remiamos veiklos srities tikslai, remiamos veiklos, reikalavimai pareiškėjui, vietos 

projekto atrankos kriterijai, tinkamumo sąlygos vietos projektui ir pan. Veiklos srities biudžetas 14 

375,00 Eur (maksimali projekto paramos vertė iki 14 375,00 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.  

Pranešėja pristatė finansavimo sąlygų aprašą su priedais parengtą 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 (finansuojamą EURI 

lėšomis). Finansavimo sąlygų apraše aprašyti remiamos veiklos srities tikslai, remiamos veiklos, 

reikalavimai pareiškėjui, vietos projekto atrankos kriterijai, tinkamumo sąlygos vietos projektui ir 
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pan. Veiklos srities biudžetas 13 290,00 Eur (maksimali projekto paramos vertė iki 13 290,00 Eur). 

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

kūrimui. Finansavimo šaltiniai: EURI lėšos. 

Valdybos pirmininkė Jolanta Vitkevičienė pasiūlė balsuoti dėl patvirtinimo finansavimo sąlygų 

aprašo finansuojamo EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.   

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

2.1.1.  NUTARTA: Patvirtinti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą 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 (EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos) (pridedama). 

 

Valdybos pirmininkė Jolanta Vitkevičienė pasiūlė balsuoti dėl patvirtinimo finansavimo sąlygų 

aprašo finansuojamo EURI lėšomis.   

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

2.1.2.  NUTARTA: Patvirtinti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą 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 (EURI lėšos) (pridedama). 

 

 

2.2. Dėl Kvietimo Nr. 21 teikti vietos projektų paraiškas patvirtinimo: 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 27 665,00 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų ir EIRI lėšų.   

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. sausio 9 d. 9:00 val. iki 2023 m. vasario 

13 d. 16:00 val. 

Paraiškų pateikimo būdai nurodyti Kvietimo Nr. 21 formoje.  

 

Valdybos pirmininkė Jolanta Vaitkevičienė pasiūlė balsuoti dėl Kvietimo teikti vietos projektų 

paraiškas Nr. 21 patvirtinimo.  

 

Balsuota vienbalsiai: „UŽ“. 

2.2. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr. 21 (Kvietimo Nr. 21 

forma pridedama). 

 

 

Kitų klausimų svarstyta nebuvo.  

 

Posėdžio pirmininkė padėkojo dalyvavusiems posėdyje ir jį užbaigė. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                      Jolanta Vaitkevičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                         Giedrė Visockienė 


