IŠRAŠAS
BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2013-03-01 Nr. VPP-05
Biržai
Posėdis įvyko 2013 m. kovo 1 d. 1400 – 1430 val.
Posėdžio pirmininkas –Vytas Jareckas.
Posėdžio sekretorius – Neringa Karaliūnienė
Posėdyje dalyvavo: 6 (šeši) iš 8 (aštuonių) valdybos narių: Kristina Milišiūnienė (NVO atstovė), Stasys
Valiukas (vietos valdžios atstovas), Inga Kutrienė (verslo atstovė), Otilija Stirkienė (NVO atstovas), Vytas
Jareckas (NVO atstovas). 1 Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūra) atstovė: Jurgita
Kaziūnienė. 1 vertintoja: Vilma Juodagalvytė – Baranovskaja. 3 administracijos darbuotojos: projekto
administratorės Neringa Karaliūnienė ir Virginija Ridlauskienė, projekto priežiūros specialistė Danguolė
Bėlekienė. Iš viso dalyvių 11 (vienuolika) iš jų sprendimo teisę turintys 7 (septyni) dalyviai.
DARBOTVARKĖ
1. Procedūriniai klausimai;
2. Kvietimo Nr. 3 vietos projektų svarstymas ir sprendimų priėmimas.

1. SVARSTYTA. Vytas Jareckas pasiūlė, kad susirinkimui pravesti reikia išsirinkti susirinkimo
pirmininkaujantį ir sekretiriaunjantį.
S. Staškevičius pasiūlė susirinkimui pirmininkauti Vytą Jarecką, o Neringą Karaliūnienę pasiūlė
susirinkimui sekretoriauti.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta, kad susirinkimui pirmininkaus V. Jareckas, o susirinkimui
sekretoriaus N. Karaliūnienė.
1.SVARSTYTA. Vertintoja Vilma Juodagalvytė - Baranovskaja pristatė Vabalninko krašto kultūros ir
istorijos fondo projektą „Jono Strielkūno gyvenimo ir kūrybos takais“ pagal II prioriteto „Socialinė
sanglauda – kaimo gyventojų naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ 1 priemonę
„Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo stiprinimas“. Šiuo projektu norima sudaryti
sąlygas surengti Suorganizuoti skulptūrų iš ąžuolo darymo plenerą. Plenero trukmė – 5 dienos. Suruošti
literatūrinių rašinių ir eilėraščių konkursą „Kur gimėm, kur augom“. Tikimasi sulaukti apie 30 konkurso
dalyvių. Suruošti vakarą – viktoriną J.Strielkūno kūrybos ir Vabalninko miesto bei apylinkės istorijos žinių
klausimais. Viktorinos dalyviai - 10 viktorinos komandų po 3-4 narius, iš viso apie 40 žmonių. Pagaminti
suvenyrų: ženkliukų, lipdukų, rašiklių su Vabalninko atributika. Paruošti ir išleisti brošiūrą „Vabalninko
žiedas“ (tiražas – 500 vnt.). Suruošti konferenciją „J.Strielkūno gyvenimo ir kūrybos takais“ su literatūriniais
skaitymais „Poezijos vasara Vabalninke“. Numatomas dalyvių skaičius – 80-100 žmonių. Suorganizuoti
išvyką po Biržų rajono literatūrines ir istorines vietas ir aptarti ryšį su J.Strielkūno gyvenimu ir kūryba.
Išvykos maršrutas: Vabalninkas – Šukionys – Pabiržė – Juostaviečiai – N.Radviliškis – Papilys – Kupreliškis
– Vabalninkas. Išvykoje dalyvaus 50 žmonių. Pareiškėjo prašoma paramos suma 15 000,00 Lt. Pareiškėjas
prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu, kurio vertė 3 750,00 Lt. Viso projekto vertė 18
750,00 Lt.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo projektui
„Jono Strielkūno gyvenimo ir kūrybos takais“ ir skirti 15 000,00 Lt finansavimą.
2. SVARSTYTA. Vertintoja Vilma Juodagalvytė - Baranovskaja pristatė „Klausučių ulytėlės“ benduomenės
projektą „Jaunimas kviečia – atsiliepkit!“ pagal II prioriteto „Socialinė sanglauda – kaimo gyventojų naujų

bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ 2 priemonę „Jaunimo, jaunų šeimų aktyvumo ir
integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas“. Šiuo projektu norima suorganizuoti vieną vienos dienos
dviračių žygį į Pabiržės, Kirkilų bendruomenes bei aplankyti jų apylinkes (Likėnus, Karvės olą, Jaronytės
sodybą, Kirkilų ežerėlius). Maršruto ilgis – apie 20 km). Planuojama, kad dalyvaus apie 30 žmonių (vaikų,
jaunimo ir jaunų šeimų). Surengti dviejų dienų jaunimo dienas, kuriose mokysime vaikus, jaunimą ir jaunas
šeimas aktyviai ir įdomiai bei naudingai leisti laisvalaikį. Sutelkti kartas bendrai veiklai organizuojat
Kraštiečių suvažiavimą, „Jaunimas kviečia atsiliepkit“, kuris skatins bendravimą, bendrų pomėgių atradimą,
stiprins tarpusavio ryšį. Planuojama, kad dalyvaus 100 asmenų; iš jų 40 vaikų, jaunimo ir jaunų šeimų
atstovų. Kartų tarpusavio bendravimas labai svarbus ugdant bendruomeniškumą, meilę ir pasididžiavimą
savo kraštu ir žmonėmis. Sportas bei pramoginės veiklos labiausiai motyvuoja, sutelkia ir įtraukia, todėl
pasirinkta būtent tokia veiklos forma. Esant palankioms oro sąlygoms renginys vyks stadione šalia
bendruomenės namų, kitu atveju – bendruomenės namuose. Pareiškėjo prašoma paramos suma 8 600,00 Lt.
Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu, kurio vertė 2 150,00 Lt. Viso projekto
vertė 10 750,00 Lt.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė „Klausučių ulytėlės“ bendruomenės projektui „Jaunimas
kviečia – atsiliepkit!“ ir skirti 8 600,00 Lt finansavimą.
3. SVARSTYTA. Vertintoja Vilma Juodagalvytė - Baranovskaja pristatė Anciškių kaimo bendruomenės
projektą „Gyvenkime linksmiau ir akytviau“ pagal II prioriteto „Socialinė sanglauda – kaimo gyventojų
naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ 2 priemonę „Jaunimo, jaunų šeimų
aktyvumo ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas“. Šiuo projektu norima sudaryti salygas surinkti
medžiagą „Šešių kaimų praeitis ir dabartis“, susisteminti medžiagą, suorganizuoti trijų kartų susitikimą. Bus
renkama medžiaga apie šešių kaimų (Ančiškių, Mediniškių, Strazdžių, Skaistbalio, Daržų, Medinų), kuriuos
jungia Ančiškių kaimo bendruomenė, praeitį ir dabartį. Surinkta medžiaga bus sisteminama,
apipavidalinama, eksponuojama bendruomenės patalpose. Baigiamojoje renginio dalyje profesionalus
atlikėjas renginio dalyvius pakvies bendrai dainai ir šokiui. Planuojamas renginio dalyvių skaičius - apie 140
žmonių (80 iš jų – jaunimas). Surengti konferenciją „Mano ateities strategija savame kaime“. Konferencijoje
dalyvaus apie 63 jaunimo atstovus iš Anciškių kaimo bendruomenės ir kitų seniūnijos kaimų bendruomenių.
Surengti sporto ir menų dienas bendruomenėje „Moki? Gali? Parodyk“. Numatoma į renginį pakviesti apie
120 dalyvių, t.t. Vabalninko seniūnijos kaimo bendruomenių jaunimo atstovus (apie 100 jaunimo). Šventės
metu vyks sporto varžybos, jaunimas demonstruos savo meninius gebėjimus dailės, muzikos srityse, vyks
madų šou. Suorganizuoti pažintinę ekskursiją po Biržų rajoną. Bus aplankytos Pabiržės, Pačeriaukštės
seniūnijose esančios lankytinos vietos („Karvės ola“, Likėnais, Linkevičiaus sodyba). Planuojama susitikti su
Juostaviečių bendruomenės jaunimo atstovais, pakviesti išbandyti jėgas sporto varžybose. Ekskursijoje
dalyvaus 47 kaimo jaunimo atstovai. Pareiškėjo prašoma paramos suma 7 100,00 Lt. Pareiškėjas prie
projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu, kurio vertė 1 775,00 Lt. Viso projekto vertė 8 875,00 Lt.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Anciškių kaimo bendruomenės projektui „Gyvenkime
linksmiau ir aktyviau“ ir skirti 7 100,00 Lt finansavimą.
4. SVARSTYTA. Vertintoja Vilma Juodagalvytė - Baranovskaja pristatė Smilgių bendruomenės projektą
„Sveikame kūne – sveika siela“ pagal II prioriteto „Socialinė sanglauda – kaimo gyventojų naujų
bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ 2 priemonę „Jaunimo, jaunų šeimų aktyvumo ir
integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas“. Šiuo projektu norima sudaryti sąlygas suorganizuoti sporto
šventę „Sveikam kūne - sveika siela‘‘.Numatoma, kad renginyje dalyvaus apie 100 Smilgių ir aplinkinių
bendruomenių jaunimo atstovų. Renginys, kurio metu bus organizuotos sporto varžybos ir kultūrinė
programa, vyks Smilgių kaimo parke–sporto aikštyne. Vyks krepšinio, tinklinio, futbolo, kvadrato varžybos.
Taip pat smilgiečių mėgstama virvės traukimo rungtis, šaškių, domino, smiginio, badmintono rungtys.
Suburta Smilgių bendruomenės komanda varžysis su šventės svečių – kitų bendruomenių - komandomis.
Siekiant, kad bendruomenės komanda išsiskirtų iš kitų komandų, bus pagaminti sportiniai marškinėliai (20
vnt.) bliuzonai (10 vnt.) ir kepuraitės (20 vnt.) su bendruomenės atributika. Šia apranga dalyviai jausis
pastebėti ir paskatinti, nes atstovaus savo kaimą. Renginiui taip pat bus įsigyta ir kitų sporto prekių, kurių
bendruomenė neturi: kamuoliai, lankai, tinkleliai, traukimo virvė, smiginio taikinys, badmintomo rinkiniai ir
kt.Dienos pabaigoje vyks kultūrinė programa–vakaronė. Jos metu bus pravesta viena liaudiškų šokių pamoka
ir viena dainų pamoka (trukmė – 1-1,5 val.). Vėliau, siekiant ugdyti meilę senoms lietuvių tradicijoms,
muzikai, šokiui, bus klausomasi folkloro ansamblio koncerto. Išleisti lankstinukus „Smilgių jaunimas. Vakar.

Šiandien. Ryt“. Numatoma išleisti 500 vnt. lankstinukų „Smilgių jaunimas. Vakar. Šiandien. Ryt“ apie
jaunimo veiklą, jų iniciatyvas, pasiekimus sporto, meno srityse. Medžiagą lankstinukui rinks bendruomenės
savanoriai. Kiekvienas bendruomenės narys bus skatinamas atversti savo nuotraukų ir prisiminimų albumus.
Tai suartins ir suaktyvins bendruomenę. Nuotraukas lankstinukui atrinks projekto įgyvendinimo iniciatyvinė
grupė. Lankstinukai bus platinami kituose Smilgių bendruomenės renginiuose, susirinkimuose bei vizitų į
kitas bendruomenes metu. Pareiškėjo prašoma paramos suma 6 155,00 Lt. Pareiškėjas prie projekto
įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu, kurio vertė 1 539,00 Lt. Viso projekto vertė 7 694,00 Lt.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Smilgių bendruomenės projektui „Sveikame kūne –
sveika siela“ ir skirti 6 155,00 Lt finansavimą.

Posėdžio pirmininkas

Vytas Jareckas

Posėdžio sekretorius

Neringa Karaliūnienė

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO Nr. 5 PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5
2013 m. kovo 1 d. Nr. 1

SVARSTYTA. Vietos projektų Nr. LEADER-12-BIRŽAI-03-007, Nr. LEADER-12-BIRŽAI-03-017, Nr. LEADER-12-BIRŽAI-03-018, Nr. LEADER-12BIRŽAI-03-019 (Kvietimas Nr. 3) svarstymas ir sprendimų priėmimas.
NUTARTA. Skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti šiems vietos projektams:
Eil.
Nr.

Vietos projekto pareiškėjo pavadinimas

1.

Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas

2.

Vietos projekto pavadinimas

Vietos projekto paraiškos
registracijos numeris

Skiriama paramos
suma, Lt.

LEADER-12-BIRŽAI-03-007

15 000

„Klausučių ulytėlės“ bendruomenė

„Jono Strielkūno gyvenimo ir kūrybos
takais“
„Jaunimas kviečia – atsiliepkit!“

LEADER-12-BIRŽAI-03-017

8 600

3.

Anciškių kaimo bendruomenė

„Gyvenkime linksmiau ir aktyviau“

LEADER-12-BIRŽAI-03-018

7 100

4.

Smilgių bendruomenė

„Sveikame kūne – sveika siela“

LEADER-12-BIRŽAI-03-019

6 155

Iš viso:
Valdybos nariai:

36 855
____________

Vytas Jareckas

___________ Otilija Stirkienė

_____________ Stasys Stačkūnas
_______________ Inga Kutrienė

_____________ Stasys Valiukas
______________ Kristina Milišiūnienė

