BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2013-05-10 Nr. VPP-06
Biržai
Posėdis įvyko 2013 m. gegužės 10 d. 1400 – 1530 val.
Posėdžio pirmininkas –Vytas Jareckas.
Posėdžio sekretorius – Danguolė Bėliakienė

Posėdyje dalyvavo: 4 (keturi) iš 8 (aštuonių) valdybos narių: Kristina Milišiūnienė (NVO atstovė),
Otilija Stirkienė (NVO atstovas), Vytas Jareckas (NVO atstovas), Stasys Stačkūnas (verslo
atstovas). 1 Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūra) atstovė: Aušra Pavlijienė. Vietos
veiklos grupės pirmininkas Steponas Staškevičius. 3 administracijos darbuotojos: projekto
administratorės Danguolė Bėliakienė, Virginija Ridlauskienė, Jolanta Vaitkevičienė. Iš viso dalyvių
9 (devyni) iš jų sprendimo teisę turintys 4 (keturi) dalyviai.
DARBOTVARKĖ

1. Kvietimo Nr. 4, I prioriteto „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti
aplinkos kūrimas“ ir III prioriteto „Kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas, remiant
smulkų verslą“ vietos projektų svarstymas ir sprendimų priėmimas.
2. Procedūriniai klausimai;

1.1 SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-007. Vertintoja, projekto administratorė Virginija
Ridlauskienė pristatė Suosto kaimo bendruomenės projekto paraišką „Benduomenės namai –
švietimo ir kultūros židinys“. Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios
gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis – „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“.
Šiuo projektu planuojama išsaugoti bendruomenės pastatą ir tęsiant pradėtus darbus. Suosto kaimo
bendruomenė ketina toliau jį remontuoti (t.y. atlikti stogo remontą, pakeisti I-o aukšto langus,
pakeisti duris, suremontuoti grindis, įrengti apšildymo krosnelis ir atlikti kitus darbus).
Projekto tikslas: sukurti švietimo, kultūros ir savišvietos židinį, atliekant Suosto kaimo
bendruomenės namų atnaujinimo darbus, siekiant, kad patalpos būtų jaukesnės, saugesnės ir
patogesnės.
Planuojami projekto rezultatai: 1.Bus suremontuoti bendruomenės namai: suremontuotas
bendruomenės namų stogas, pakeista 10 vnt. langų, suremontuota apie 178 m2 grindų, pakeista 6
vnt. durų, įrengta pertvara, išardyta vidinė siena, sumontuotos apšildymo krosnelės, išardytas
mūrinis priestatas. 2. Bus tenkinami kaimo bendruomenės poreikiai, pasitikėjimo savimi ugdymas,
didinant gyventojų socialinį aktyvumą, sudarant sąlygas kokybiškai bendruomenės veiklai.
Projekto įgyvendinamo partneris – Biržų rajono savivaldybės administracija registruota LR teisės
aktų nustatyta tvarka; įsipareigoja, jei yra draudimo paslaugų galimybių, apdrausti ilgalaikį turtą,
kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) metų laikotarpiui
nuo paramos sutarties pasirašymo. Pareiškėjo prašoma paramos suma 110 000 Lt. Partneris prie
vietos projekto prisideda įnašu natūra (nekilnojamu turtu), kurio vertė 12 222 Lt. Viso projekto
vertė yra 122222 Lt.
Vietos projekto tinkamumo skirti paramą vertinimo metu buvo nustatytas 1 Lt (vienas litas)
netinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų viešinimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjas vietos
projekto paraiškoje nurodė 201 Lt tinkamų finansuoti išlaidų (iš jų 181 Lt prašoma paramos suma),
vadovaujantis Viešinimo ir informavimo taisyklių, patvirtintų
įsakymu 3D-191: „12.4.1.

projektams, kurių bendra vertė iki 50 000 EUR (172 640 Lt), didžiausia tinkamų finansuoti
viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 200 Lt;“.
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“.
Rekomenduojama skirti 109 999 Lt (šimtą devynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt
devynis litus) (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Suosto kaimo bendruomenės (LEADER-13BIRŽAI-04-007) projektui „Bendruomenės namai- švietimo ir kultūros židinys“ ir skirti 109 999
Lt (šimtas devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni litai) (su PVM) finansavimą.
1.2 SVARSTYTA. (LEADER-13-BIRŽAI-04-015). Vertintoja, projekto administratorė Virginija
Ridlauskienė pristatė vietos projektą - Alės Podėnienės, (a.k./45908260221, veiklos rūšies
pavadinimas: apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas, ST (įeina į EVRK
klasę 55.20) parengtą pagal III prioritetą „ Kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas,
remiant smulkų verslą“, 1 priemonę „ Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Projekto tikslas: gerinti
gyvenimo kokybę ir didinti užimtumą kaime, plėtojant kaimo turizmą, kuris didina gyventojų
užimtumą ir sukuria papildomų pajamų šaltinį kaimo gyventojams. Įgyvendindama šį vietos
projektą pareiškėja Alė Podėnienė planuoja toliau vykdyti svečių apgyvendinimo paslaugas, plėsti
veiklą, įkuriant papildomai 8 apgyvendinimo vietas. Įgyvendinant projektą numatoma investuoti į
2,88 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 3650-0005-0040), kuris priklauso pareiškėjos sutuoktiniui
nuosavybės teise. Pareiškėjos sutuoktinis sutinka investuoti į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą ir
plėtoti verslo plane (projekto aprašyme) numatytą veiklą ne mažiau kaip penkerius metus nuo
paramos sutarties pasirašymo dienos. Šiame žemės sklype bus statomas naujas nesudėtingas
statinys - pagalbinis ūkio paskirties pastatas (vasarnamis), kurio bendras plotas – 77,42 m². Pastate
bus 2 numeriai po 4 vietas (lovas) skirti apgyvendinimo veiklai vykdyti. Įgyvendinus projektą
numerių skaičius kaimo turizmo sodyboje bus 7, lovų skaičius - 26. Planuojama investicijų
įgyvendinimo pradžia 2013.08.01, pabaiga – 2014.06.30. Projektas įgyvendinamas vienu etapu.
Vertinimo metu netinkamų išlaidų nenustatyta.
Išvados ir rekomendacija: vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą vietos projektui
įgyvendinti pagal vietos plėtros strategijos „Biržų rajono savivaldybės kaimo vietovių vietos plėtros
strategija iki 2013 metų“ III prioriteto „Kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas, remiant
smulkų verslą“ I priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo turizmo
skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“. Vietos projekto vertė su PVM yra 181
287,19 Lt, projekto vertė be PVM – 149 824,12 Lt. Paramos intensyvumas yra 65 proc. nuo
tinkamų finansuoti išlaidų. Rekomenduojama skirti 97 386,00 Lt (devyniasdešimt septynis
tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt šešis litus) (be PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Alės Podėnienės (LEADER-13-BIRŽAI-04015) projektui „Kaimo turizmo plėtra Alės Podėnienės sodyboje“ ir skirti 97 386,00 Lt
(devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši litai) (be PVM) finansavimą.

Posėdžio pirmininkas
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BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO Nr. 6 PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4
2013 m. gegužės 10 d. Nr. 1
SVARSTYTA. Vietos projektų Nr. LEADER-13-BIRŽAI-04-007, Nr. LEADER-13-BIRŽAI-04-015, (Kvietimas Nr. 4) svarstymas ir sprendimų priėmimas.
NUTARTA. Skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti šiems vietos projektams:
Eil.
Nr.

Vietos projekto pareiškėjo pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Vietos projekto paraiškos
registracijos numeris

Skiriama paramos
suma, Lt.

1.

Suosto kaimo bendruomenė

„Bendruomenės namai- švietimo ir
kultūros židinys“

LEADER-13-BIRŽAI-04-007

109 999,00

2.

Alė Podėnienė

„KAIMO TURIZMO PLĖTRA ALĖS
PODĖNIENĖS SODYBOJE“

LEADER-13-BIRŽAI-04-015

97 386,00

Iš viso:
Valdybos nariai:

207 385,00
____________

Vytas Jareckas

___________ Otilija Stirkienė

_____________ Stasys Stačkūnas
______________ Kristina Milišiūnienė

