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3. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių 

vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ III prioriteto priemonės  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 ir 

priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos srities „Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą 

gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2, atrankos: 

 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, 

veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Biržų rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo 

ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, 

pavardė 

Vietos projekto pavadinimas Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Prašoma paramos 

suma, Eur (su 

PVM) 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 

1.1. 

BIRŽ-LEADER-

6B-K-11-10-2020 

Biržų krašto 

muziejus „Sėla“ 

Biržų kunigaikštystė (1547-1811) – 

europietiškų kultūros ir gyvenimo 

būdo tradicijų centras 

80 10000,00 Vietos projektui pritarta ir 

rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 



1.2. 

BIRŽ-LEADER-

6B-K-11-9-2020 

Vabalninko 

bendruomenė 

Tradiciniai amatai Vabalninko 

krašte 

75 9999,98 Vietos projektui pritarta ir 

rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2. 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 

2.1. BIRŽ-LEADER-

6B-I-11-3-2020 

Rinkuškių 

bendruomenė 

Lauko muzikos instrumentų 

aikštelės įkūrimas ir infrastruktūros 

pritaikymas gyventojų poreikiams 

95 29971,47 Vietos projektui pritarta ir 

rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2.2. BIRŽ-LEADER-

6B-I-11-2-2020 

Parovėjos kaimo 

bendruomenė 

Judėk ir tobulėk 75 27993,21 Vietos projektui pritarta ir 

rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2.3. BIRŽ-LEADER-

6B-I-11-7-2020 

Suosto kaimo 

bendruomenė 

Pabandom iš naujo 75 28801,80 

 

Vietos projektui pritarta ir 

rekomenduojama pradėti kitą 

vertinimo etapą 

 

2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas 

/ vardas ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) balas 

1 2 3 4 5 

1. VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 

1.1. BIRŽ-LEADER-6B-K-11-10-

2020 

Biržų krašto muziejus 

„Sėla“ 

Biržų kunigaikštystė (1547-1811) – europietiškų kultūros ir 

gyvenimo būdo tradicijų centras 

80 

1.2. BIRŽ-LEADER-6B-K-11-9-2020 Vabalninko bendruomenė Tradiciniai amatai Vabalninko krašte 75 

1.3. BIRŽ-LEADER-6B-KV-11-5-

2020 

Biržų rajono kaimo 

bendruomenių sąjunga 

Biržų rajono kaimo bendruomenių istorija 2020 40 

2. 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 

2.1. BIRŽ-LEADER-6B-I-11-3-2020 Rinkuškių bendruomenė Lauko muzikos instrumentų aikštelės įkūrimas ir 

infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams 

95 



 

3. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo: 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Pareiškėjo prašyta 

paramos suma (su 

PVM), Eur 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 

1.1. BIRŽ-LEADER-

6B-KV-11-5-

2020 

Biržų rajono 

kaimo 

bendruomenių 

sąjunga 

Biržų rajono kaimo 

bendruomenių istorija 

2020 

40 

10000,00 
Išbraukti vietos projektą iš vietos projektų 

sąrašo ir toliau neadministruoti. 

2. 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 

2.1. BIRŽ-LEADER-

6B-I-11-6-2020 

Obelaukių 

bendruomenė 

Krepšinio aikštelė – 

jaunimo svajonė 

75 29102,08 Išbraukti vietos projektą iš vietos projektų 

sąrašo ir toliau neadministruoti. 

2.2. BIRŽ-LEADER-

6B-I-11-4-2020 

Biržų rajono 

Pačeriaukštės 

Saugi Pačeriaukštė 75 30000,00 Išbraukti vietos projektą iš vietos projektų 

sąrašo ir toliau neadministruoti. 

2.2. BIRŽ-LEADER-6B-I-11-2-2020 Parovėjos kaimo 

bendruomenė 

Judėk ir tobulėk 75 

2.3. BIRŽ-LEADER-6B-I-11-7-2020 Suosto kaimo 

bendruomenė 

Pabandom iš naujo 75 

2.4. BIRŽ-LEADER-6B-I-11-6-2020 Obelaukių bendruomenė Krepšinio aikštelė – jaunimo svajonė 75 

2.5. BIRŽ-LEADER-6B-I-11-4-2020 Biržų rajono 

Pačeriaukštės kaimo 

bendruomenė 

Saugi Pačeriaukštė 75 

2.6. BIRŽ-LEADER-6B-I-11-1-2020 Anglininkų kaimo 

bendruomenė 

Erdvė mūsų veiklai ir laisvalaikiui 70 

2.7. BIRŽ-LEADER-6B-I-11-8-2020 Skrebiškių bendruomenė Lauko scena – naujų galimybių erdvė 70 



kaimo 

bendruomenė 

2.3. BIRŽ-LEADER-

6B-I-11-1-2020 

Anglininkų kaimo 

bendruomenė 

Erdvė mūsų veiklai ir 

laisvalaikiui 

70 15178,24 Išbraukti vietos projektą iš vietos projektų 

sąrašo ir toliau neadministruoti. 

2.4. BIRŽ-LEADER-

6B-I-11-8-2020 

Skrebiškių 

bendruomenė 

Lauko scena – naujų 

galimybių erdvė 

70 8663,60 Išbraukti vietos projektą iš vietos projektų 

sąrašo ir toliau neadministruoti. 

 

4. Rezervinis sąrašas nesudaromas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                    Dainius Krivičius 

 

 

Posėdžio sekretorė        Giedrė Visockienė 

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

             

       

       

       

       

       

       

 

 


