BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2013-05-23 Nr. VPP-07
Biržai
Posėdis įvyko 2013 m. gegužės 23 d. 1100 – 1230 val.
Posėdžio pirmininkas –Vytas Jareckas.
Posėdžio sekretorius – Jolanta Vaitkevičienė
Posėdyje dalyvavo: 5 (penki) iš 8 (aštuonių) valdybos narių: Kristina Milišiūnienė (NVO
atstovė), Alvyda Tamulėnaitė (NVO atstovas), Vytas Jareckas (NVO atstovas), Audrys Šimas
(vietos valdžios atstovas) ir Stasys Valiukas (vietos valdžios atstovas). 1 Nacionalinės mokėjimo
agentūros (toliau – Agentūra) atstovė: Jovita Stelmokaitienė. Vietos veiklos grupės pirmininkas
Steponas Staškevičius. 2 administracijos darbuotojos: projekto administratorė Virginija
Ridlauskienė ir projekto finansininkė Jolanta Vaitkevičienė. Iš viso dalyvių 9 (devyni) iš jų
sprendimo teisę turintys 5 (penki) dalyviai.
DARBOTVARKĖ
1. Procedūriniai klausimai
2. Kvietimo Nr. 4, I prioriteto „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei
dirbti aplinkos kūrimas“ priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ vietos projektų svarstymas ir
sprendimų priėmimas.
3. Einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA. Procedūriniai klausimai.
Valdybos pirmininkas Vytas Jareckas pasiūlė, kad susirinkimui pravesti reikia išsirinkti susirinkimo
pirmininkaujantį ir sekretoriaujantį.
S. Staškevičius pasiūlė susirinkimui pirmininkauti Vytą Jarecką, o Jolantą Vaitkevičienę –
sekretoriauti.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta, kad susirinkimui pirmininkaus V. Jareckas, o
sekretoriaus J. Vaitkevičienė.
Prasidėjus posėdžiui, valdybos narė Alvyda Tamulėnaitė, deklaravo viešuosius ir privačius
interesus, dėl Satkūnų bendruomenės projekto, kadangi valdybos narė yra Satkūnų bendruomenės
narė.
2.1. SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-004. Vertintoja, projekto administratorė
Virginija Ridlauskienė pristatė Kupreliškio kaimo bendruomenės projekto paraišką
„Bendruomenės pastato remontas ir viešųjų erdvių sutvarkymas“. Strategijos prioritetas „Teritorinė
sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė –
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritys: „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba)
sukūrimas“ ir „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams“.
Projekto tikslai: 1. Sudaryti palankias sąlygas bendruomenės narių poreikių tenkinimui
pritaikant turimą pastatą. 2. Sukurti patrauklią aplinką suremontuojant pavėsinę.
Projekto veikla: Projekto įgyvendinimo metu bus suremontuota dalis bendruomenės namų:
atliktas stogo remontas (pakeistos gegnės, atnaujinta stogo danga ir pan.), atliktas vidaus patalpų
paprastas remontas (pakeisti langai, durys, suremontuotos grindys, pamūrytos krosnis ir židinys ir
pan.) Bus suremontuota lauko pavėsinė (scena).
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Įgyvendinant infrastruktūrinius projektus nurodoma: projekto įgyvendinimo metu planuojama
atlikti paprastą bendruomenės namų remontą. Visas pastatas priklauso Kupreliškio kaimo
bendruomenei (unikalus numeris 3693-0015-3019). Taip pat planuojama suremontuoti esamą lauko
pavėsinę (sceną). Nekilnojamas turtas į kurį planuojama investuoti projekto metu atitinka
tinkamumo reikalavimus. Pridėta: nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr.
35/117229 (2013-01-15). Projekto metu bus tvarkoma apie 121,05 m2 gyvenamo ploto ir
remontuojamas stogas, kuris yra virš patalpų, kurių bendras plotas 147,62 m2 (užstatytas plotas
171,00 m2). Įnašas natūra (nekilnojamas turtas) atitinka tinkamumo reikalavimus. Kupreliškio
kaimo bendruomenė prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda indėliu natūra dalimi pastato
vertės (unikalus numeris 3693-0015-3019). Įnašas natūra (savanoriškas darbas) atitinka tinkamumo
reikalavimus. Kupreliškio kaimo bendruomenė prie vietos projekto prisideda nemokamu
savanorišku darbu. Šiuo projektu siekiama sukurti dvi paslaugas - kultūros ir laisvalaikio, kadangi
Kupreliškio kaime nėra mokyklos, kultūros namų. Įgyvendinus projektą bus sudarytos palankios
sąlygas laisvalaikio ir kultūros veiklai organizuoti. Bus aktyvinamas bendruomenės gyventojų
bendravimas, sudarytos sąlygos visai šeimai kartu su vaikais ir seneliais dalyvauti kultūriniuose
renginiuose. Sutvarkyta aplinka šalia bendruomenės namų bus puiki vieta aktyviam laisvalaikio
praleidimui. Bendraujant ir bendradarbiaujant bendruomenės nariams bus vystoma ir plečiama
bendruomeninė veikla, kuri galimai turi išaugti į socialinių paslaugų teikimą. Projektas teikiamas be
partnerio.
Į vietos projekto biudžetą įtrauktos stogo kapitalinio remonto, patalpų remonto, lauko
pavėsinės (scenos) remonto išlaidos. Bendrosios išlaidos (konsultanto paslaugos projekto rengimo ir
įgyvendinimo klausimais, atliktų darbų aiškinamojo rašto parengimas). Projekto viešinimui
užtikrinti planuojama pagaminti aiškinamąjį stendą. Visos išlaidos, skirtos vietos projekto tikslui
pasiekti, yra pagrįstos ir būtinos projektui įgyvendinti.
Projekto rezultatai: 1. Bus atliktas pastato remontas, kurio metu bus suremontuota ir pakeista:
bus atliktas stogo kapitalinis remontas, kurio metu naujai bus pakeistos gegnės ir pakeista stogo
danga apie 240 kv.m.; naujos durys – 3 vnt.; nauji langai – 10 vnt.; suremontuotos grindys – 77
kv.m. pamūrytos krosnis ir židinys – 2 vnt.; 2. Bus suremontuota lauko pavėsinė, 1 vnt.
Bendra vietos projekto vertė - 143 333,00 Lt. Bendra PVM suma – 19 912,33 Lt. Prašoma
paramos suma 128 999,70 (šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt
sevyni litai, 70 ct). Vertinimo metu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma – 143 333,00 Lt
(šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys litai, 00 ct). Vertinimo metu
netinkamų išlaidų nustatyta nebuvo. Visos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, realios ir
suplanuotos.
Išvados ir rekomendacija: Vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą vietos
projektui įgyvendinti pagal Strategijos 1.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1 veiklos sritį
„Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“ ir 2 veiklos sritį „Kaimo vietovei
svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Vietos
projektas atitinka visus tinkamumo gauti paramą reikalavimus. Rekomenduojama skirti 128 999,70
Lt (šimtą dvidešimt aštuonis litus devynis šimtus devynias dešimt devynis litus, 70 ct) (su PVM)
paramą vietos projektui įgyvendinti.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Kupreliškio kaimo bendruomenės
(LEADER-13-BIRŽAI-04-004) projektui „Bendruomenės pastato remontas ir viešųjų erdvių
sutvarkymas“ ir skirti 128 999,70 Lt (šimtą dvidešimt aštuonis litus devynis šimtus devynias dešimt
devynis litus, 70 ct) (su PVM) finansavimą.
2.2 SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-006. Vertintoja, projekto administratorė
Virginija Ridlauskienė pristatė Mieliūnų bendruomenės projekto paraišką „Sporto aikštelės
įrengimas“. Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti
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aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė – „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritis „Viešosios
infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“.
Projekto tikslas - Sukurti patrauklią aplinką Mieliūnų gyvenvietėje įrengiant universalią
sporto aikštelę bendruomenės narių poreikių tenkinimui.
Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta visuomeninės paskirties erdvė – universali sporto aikštelė
(įrengtas pagrindas, pastatyti krepšinio stovai, įrengti universalūs tinklinio stovai, įrengti suoliukai, aikštelė
aptverta tvora ir pan.).

Įgyvendinant infrastruktūrinius projektus nurodoma: projekto įgyvendinimo metu planuojama
įrengti universalią sporto aikštelę, kurios matmenys: 29 m x 17 m t.y.493 kv. m.; įgyvendinant
projektą bus sukurtos dvi paslaugos - sporto ir laisvalaikio; bus sudarytos palankios sąlygos
laisvalaikio ir sportinei veiklai organizuoti. Įrengta sporto aikštelė bus gyventojų traukos centras,
suaktyvins bendruomenės gyventojų bendravimą, bus sudarytos sąlygos visai šeimai kartu su
vaikais ir seneliais aktyviai leisti laisvalaikį bei sportuoti. Įnašas natūra (savanoriškas darbas)
atitinka tinkamumo reikalavimus. Pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda
nemokamu savanorišku darbu. Projektas teikiamas be partnerio.
Į vietos projekto biudžetą įtrauktos sporto aikštelės įrengimo darbų išlaidos, konsultantų
paslaugų išlaidos projekto rengimo klausimais, atliktų darbų aiškinamojo rašto parengimo paslauga,
konsultanto paslauga projekto įgyvendinimo klausimais. Projekto viešinimui užtikrinti planuojama
pagaminti aiškinamąjį stendą. Visos išlaidos, skirtos vietos projekto tikslui pasiekti, yra pagrįstos ir
būtinos projektui įgyvendinti.
Projekto rezultatai: 1. Bus naujai įrengta visuomeninės paskirties erdvė – universali sporto
aikštelė (1 vnt.); 2. Bus sukurtos 2 paslaugos: laisvalaikio ir sporto veiklos; 3. Kaimo gyventojai,
kurie naudosis sukurtomis paslaugomis (268 vnt.).
Bendra vietos projekto vertė 111 111,00 Lt. Bendra PVM suma – 15 446,27 Lt. Prašoma
paramos suma 99 999,90 (devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni
litai, 90 ct). Vertinimo metu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma – 99 999,90 (devyniasdešimt
devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni litai, 90 ct). Vertinimo metu netinkamų
išlaidų nustatyta nebuvo. Visos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, realios ir suplanuotos.
Išvados ir rekomendacija: Vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą vietos
projektui įgyvendinti pagal Strategijos 1.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.1. veiklos
sritį „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“. Vietos projektas atitinka visus
tinkamumo gauti paramą reikalavimus. Rekomenduojama skirti 99 999,90Lt (devyniasdešimt
devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni litai, 90 ct) (su PVM) paramą vietos
projektui įgyvendinti.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Mieliūnų bendruomenės (LEADER-13BIRŽAI-04-006) projektui „Sporto aikštelės įrengimas“ ir skirti 99 999,90Lt (devyniasdešimt
devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni litai, 90 ct) (su PVM) finansavimą.
2.3 SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-001. Vertintoja, projekto administratorė
Virginija Ridlauskienė pristatė Nemunėlio Radviliškio bendruomenės projekto paraišką
„Nemunėlio Radviliškio gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas pritaikant viešąsias erves
bendruomenės poreikiams“. Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios
gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė – „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos
sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“.
Projekto tikslas - padidinti Nemunėlio Radviliškio gyvenamosios aplinkos patrauklumą
pritaikant viešąją erdvę bendruomenės poreikiams.
Projekto veikla: projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintos dvi visuomeninės paskirties
erdvės (erdvių plotai – 0,35 ha ir 0,65 ha): įrengtas parkas su sporto inventoriumi ir įrengtas parkas
su vaikų žaidimų inventoriumi (bus įrengta autonominė apšvietimo sistema su saulės foto moduliu,
įrengti suoliukai, įrengta žaidimų aikštelė, karstyklės treniruokliai ir pan.).
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Įgyvendinant infrastruktūrinius projektus nurodoma: projekto įgyvendinimo metu planuojama
įrengti dvi visuomeninės paskirties erdves (du parkus). Įgyvendinant projektą sukurtos erdvės
paskatins didesnę dalį gyventojų neieškoti laisvalaikio praleidimo alternatyvų už gyvenvietės ribų,
kas padidins gyventojų prieraišumą savo vietovei. Taip pat suburs įvairaus amžiaus bendruomenės
narius, kas leis sustiprinti ryšį tarp kartų, padidins tarpusavio supratimą ir skatins bendradarbiavimą.
Visos Nemunėlio Radviliškio miestelio socialinės grupės galės pilnai patenkinti savo laisvalaikio ir
užimtumo poreikius moderniuose, apšviestuose, saugiuose ir visus šiuolaikinius reikalavimus
atitinkančiame parkuose, sumažės socialinė atskirtis. Atvira veiklai viešoji erdvė bus naujų
iniciatyvų ir Nemunėlio Radviliškio bendruomenės stiprėjimo pagrindu. Todėl šis projektas prisidės
prie depopuliacijos Nemunėlio Radviliškio miestelio sumažinimo ir pagerins gyvenimo kokybę
šioje kaimiškoje vietovėje. Įnašas natūra (savanoriškas darbas) atitinka tinkamumo reikalavimus.
Pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda nemokamu savanorišku darbu. Projektas
teikiamas be partnerio.
Į vietos projekto biudžetą įtrauktos viešosios erdvės įrengimo išlaidos, konsultantų paslaugų
išlaidos projekto įgyvendinimo klausimais, Projekto viešinimui užtikrinti planuojama pagaminti
aiškinamąjį stendą. Visos išlaidos, skirtos vietos projekto tikslui pasiekti, yra pagrįstos ir būtinos
projektui įgyvendinti.
Projekto rezultatai: Pagrindinis rezultatas – sutvarkytos viešosios erdvės Nemunėlio
Radviliškio miestelyje pritaikant jas bendruomenės reikmėms: įrengti apšviesti parkai su sporto
inventoriumi ir vaikų žaidimo aikštele. Papildomi rezultatai: įrengtos sūpuoklės (2 vnt.), įrengta
vaikų žaidimų aikštelė (1 vnt.), įrengta karstyklė (1 vnt.), įrengta autonominė apšvietimo sistema su
saulės foto moduliu (5 šviestuvai), įrengti suoliukai (10 vnt.), įrengti sportiniai lauko treniruokliai
(10 vnt.),
Bendra vietos projekto vertė 166 666,67 Lt. Bendra PVM suma – 23 395,04 Lt. Prašoma
paramos suma 150 000,00 (šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, 00 ct). Vertinimo metu nustatyta
tinkamų finansuoti išlaidų suma – 166 666,67 (šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai
šešiasdešimt šeši litai, 67 ct). Vertinimo metu netinkamų išlaidų nustatyta nebuvo. Visos išlaidos
yra būtinos projektui įgyvendinti, realios ir suplanuotos. Išvados ir rekomendacija: Vietos
projekto paraiška yra tinkama gauti paramą vietos projektui įgyvendinti pagal Strategijos 1.1.
priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.1. veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros
sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“. Vietos projektas atitinka visus tinkamumo gauti paramą
reikalavimus. Rekomenduojama skirti 150 000 Lt (šimtą penkiasdešimt tūkstančių litų) (su PVM)
paramą vietos projektui įgyvendinti.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Nemunėlio Radviliškio bendruomenės
(LEADER-13-BIRŽAI-04-001) projektui „Nemunėlio Radviliškio gyvenamosios aplinkos
patrauklumo didinimas pritaikant viešąsias erdves bendruomenės poreikiams“ ir skirti 150 000 Lt
(šimtą penkiasdešimt tūkstančių litų) (su PVM) finansavimą.
2.4. SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-005. Vertintoja, projekto administratorė
Virginija Ridlauskienė pristatė Biržų rajono Nemunėlio bendruomenės projekto paraišką „Kuriame
jaukius bendruomenės namus“. Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir
patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė – „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“ veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams“.
Projekto tikslas - kaimo gyventojų pasitikėjimo savimi ugdymas, didinant jų socialinį,
ekonominį aktyvumą, suremontuojant Biržų rajono Nemunėlio bendruomenės namus, sudaryti
sąlygas aktyviai bendruomenės ir vietos gyventojų veiklai.
Projekto veikla: projekto įgyvendinimo metu bus suremontuoti bendruomenės namai:
suremontuotas stogas (išgrebėstuota, pakeista stogo danga ir pan.), pakeista lietaus nubėgimo
sistema, pakeisti langai, durys ir pan.
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Įgyvendinant infrastruktūrinius projektus nurodoma: projekto įgyvendinimo metu planuojama
atlikti paprastą bendruomenės namų remontą. Pastatas priklauso Biržų rajono Nemunėlio
bendruomenei (unikalus numeris - 3695-2006-6017); nekilnojamas turtas į kurį planuojama
investuoti projekto metu atitinka tinkamumo reikalavimus, projekto metu bus tvarkomas visas
pastato stogas, kuris yra virš patalpų kurių bendras plotas 57,30 m2, įgyvendinus projektą bus
sudarytos sąlygos bendruomenės namais naudotis jaunimui, pagyvenusiems žmonės, žmonės su
negalia. Bus rengiamos bendruomenės šventės, švietėjiška veikla. Pagerės sąlygos jaunimo
užimtumui ir kitiems bendruomenės nariams, įnašas natūra (nekilnojamas turtas) atitinka
tinkamumo reikalavimus. Pareiškėjas Biržų rajono Nemunėlio bendruomenė prie vietos projekto
įgyvendinimo prisideda indėliu natūra dalimi pastato vertės (unikalus numeris - 3695-2006-6017 ).
Projektas teikiamas be partnerio.
Į vietos projekto biudžetą įtrauktos remonto darbų išlaidos. Projekto viešinimui užtikrinti
planuojama pagaminti aiškinamąjį stendą. Visos išlaidos, skirtos vietos projekto tikslui pasiekti, yra
pagrįstos ir būtinos projektui įgyvendinti.
Projekto rezultatai: 1. Sutvarkius bendruomenės namus, pagerės sąlygos rengti susirinkimus,
konferencijas, muges, amatininkų parodas. Jaunimui, senjorams ir kitiems gyventojams sudarytos
sąlygos kultūringai praleisti laisvalaikį, šventes. Bendruomenes namai bus jaukesni, pagerės
bendruomeniškumas. 2. Suremontuoti 1 bendruomenės namai (pakeista bendruomenės namų stogo
danga (apie 110 kv.m); išgrebėstuotas bendruomenės namų stogas (apie 228 m); pakeisti
bendruomenės namų langai (3 vnt.); pakeistos bendruomenės namų durys (3vnt.); pakeisti
bendruomenės namų lietvamzdžiai ( apie 33 m);
Bendra vietos projekto vertė 33 333 Lt. Bendra PVM suma – 5207 Lt. Prašoma paramos
suma 30 000 (trisdešimt tūkstančių litų). Vertinimo metu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma
– 33 333 Lt (trisdešimt trys tūkstančiai, trys šimtai trisdešimt trys litai). Vertinimo metu netinkamų
išlaidų nustatyta nebuvo. Visos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, realios ir suplanuotos.
Išvados ir rekomendacija: Vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą vietos projektui
įgyvendinti pagal Strategijos 1.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 2 veiklos sritį „Kaimo
vietovei svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.
Vietos projektas atitinka visus tinkamumo gauti paramą reikalavimus. Rekomenduojama skirti 30
000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Biržų rajono Nemunėlio bendruomenės
(LEADER-13-BIRŽAI-04-005) projektui „Kuriame jaukius bendruomenės namus“ ir skirti 30
000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) (su PVM) finansavimą.
2.5. SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-009. Vertintoja, projekto administratorė
Virginija Ridlauskienė pristatė Satkūnų kaimo bendruomenės projekto paraišką „Bendruomenės
namai – visų namai“. Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi
bei dirbti aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė – „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritis
„Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams“.
Projekto tikslas - Kaimo gyventojų pasitikėjimo savimi ugdymas, didinant jų socialinį,
ekonominį aktyvumą, suremontuojant Satkūnų kaimo bendruomenės namus, sudarant sąlygas
aktyviai bendruomenės ir vietos gyventojų veiklai .
Projekto veikla: Projekto įgyvendinimo metu bus suremontuoti bendruomenės namai: išdažytos
vidaus sienos, pakeisti langai, durys, sutvarkyta elektros instaliacija).
Įgyvendinant infrastruktūrinius projektus nurodoma: projekto įgyvendinimo metu planuojama
atlikti paprastą bendruomenės namų remontą. Butas priklauso Satkūnų kaimo bendruomenei
(unikalus numeris 3697-2019-4014:0003). Nekilnojamas turtas į kurį planuojama investuoti
projekto metu atitinka tinkamumo reikalavimus. Pareiškėjas patvirtina, kad įnašu natūra –
nekilnojamu daiktu prie vietos projekto ketina prisidėti pirmą kartą. Jokiame kitame projekte
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nebuvo prisidėta ta pačia dalimi. Projekto metu bus tvarkoma apie 78,86 m2 bendruomenės namų
ploto (bendras patalpų plotas 79,70 m2). Įgyvendinant projektą bus tiesiogiai investuojama į kaimo
gerbūvį, sustiprinamas kaimo gyvybingumas, padidės viso kaimo plėtros veiksnių darbai. Prieš
įgyvendinant projektą, bendruomenės namai nebuvo patrauklūs minėtoms paslaugoms teikti. Tad
įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos rengti bendruomenės narių susitikimus, organizuoti
konferencijas ir įvairius mokymus, organizuoti kultūrinius renginius ir kt. panašaus pobūdžio
renginius. Įnašas natūra (nekilnojamas turtas) atitinka tinkamumo reikalavimus. Pareiškėjas
Satkūnų kaimo bendruomenė prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda indėliu natūra dalimi
pastato vertės (unikalus numeris -3697-2019-4014:0003). Projektas teikiamas be partnerio.
Į vietos projekto biudžetą įtrauktos remonto darbų išlaidos. Projekto viešinimui užtikrinti
planuojama pagaminti aiškinamąjį stendą. Visos išlaidos, skirtos vietos projekto tikslui pasiekti, yra
pagrįstos ir būtinos projektui įgyvendinti.
Projekto rezultatai: 1. Suremontuoti Satkūnų bendruomenės namai (apie 72,86 m2) (pakeisti 7
langai, 6 durys, sutvarkyta elektros instaliacija ir išdažytos vidaus sienos). 2. Bus sukurta patraukli
aplinka skirta visuomenės poreikių tenkinimui. Pakeitus langus, duris ir išdažius, patalpos bus
šiltesnės, jaukesnės. Bus sudarytos sąlygos rengti įvairius renginius, konferencijas ir susirinkimus
žiemos metu. Bus sudarytos sąlygos užsiimti kultūrine veikla vaikams, žmonėms su negalia ir
senjorams. Bendruomenės namai taps kultūringo, sveiko laisvalaikio praleidimo vieta.
Bendra vietos projekto vertė 27 778,00 Lt. Bendra PVM suma – 4 339,00 Lt. Prašoma
paramos suma 25 000,00 (trisdešimt tūkstančių litų). Vertinimo metu nustatyta tinkamų finansuoti
išlaidų suma – 27 778,00 Lt (dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni
litai, 00 ct). Vertinimo metu netinkamų išlaidų nustatyta nebuvo. Visos išlaidos yra būtinos
projektui įgyvendinti, realios ir suplanuotos. Išvados ir rekomendacija: Vietos projekto paraiška
yra tinkama gauti paramą vietos projektui įgyvendinti pagal Strategijos 1.1. priemonės „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“ 2 veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstrukcija,
remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Vietos projektas atitinka visus tinkamumo gauti
paramą reikalavimus. Rekomenduojama skirti 25 000 Lt (dvidešimt penkis tūkstančius litų) (su
PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
Nuo projekto balsavimo nusišalino valdybos narė Alvyda Tamulėnaitė, kadangi ji yra Satkūnų
kaimo bendruomenės narė. Šio klausimo balsavime dalyvavo 4 iš 5 valdybos narių.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Satkūnų kaimo bendruomenės
(LEADER-13-BIRŽAI-04-009) projektui „Bendruomenės namai – visų namai“ ir 25 000 Lt
(dvidešimt penkis tūkstančius litų) (su PVM) finansavimą. Valdybos narė A. Tamulėnaitė
balsavime nedalyvavo.
3. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
Einamųjų klausimų nebuvo.

Posėdžio pirmininkas

Vytas Jareckas

Posėdžio sekretorius

Jolanta Vaitkevičienė

