BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2013-06-27 Nr. VPP-09
Biržai

Posėdis įvyko 2013 m. birželio 27 d. 1100 – 1200 val.
Posėdžio pirmininkas –Vytas Jareckas.
Posėdžio sekretorius – Danguolė Bėliakienė
Posėdyje dalyvavo: 6 (šeši) iš 8 (aštuonių) valdybos narių: Kristina Milišiūnienė (NVO atstovė),
Otilija Stirkienė (NVO atstovas), Vytas Jareckas (NVO atstovas), Stasys Stačkūnas (verslo
atstovas), Audrys Šimas (vietos valdžios atstovas), Inga Kutrienė (verslo atstovė) 1 Nacionalinės
mokėjimo agentūros (toliau – Agentūra) atstovė: Jūratė Sargautienė. Vietos veiklos grupės
pirmininkas Steponas Staškevičius. 3 administracijos darbuotojos: projekto administratorės
Danguolė Bėliakienė, Virginija Ridlauskienė, Jolanta Vaitkevičienė. Iš viso dalyvių 11 (vienuolika)
iš jų sprendimo teisę turintys 6 (šeši) dalyviai.
DARBOTVARKĖ
1. Procedūriniai klausimai.
2. Kvietimo Nr. 4, I prioriteto „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti
aplinkos kūrimas“ vietos projektų svarstymas ir sprendimų priėmimas.
3. Einamieji klausimai.
1. PROCEDŪRINIAI KLAUSIMAI.
1.1. SVARSTYTA. Vytas Jareckas pasiūlė, kad susirinkimui pravesti reikia išsirinkti susirinkimo
pirmininkaujantį ir sekretiriaujantį.
S. Staškevičius pasiūlė susirinkimui pirmininkauti Vytą Jarecką, o Danguolę Bėliakienę pasiūlė
susirinkimui sekretoriauti.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta, kad susirinkimui pirmininkaus V. Jareckas, o susirinkimui
sekretoriaus D. Bėliakienė.
2. KVIETIMO NR. 4 I PRIORITETO „TERITORINĖ SANGLAUDA – PATRAUKLIOS IR
PATOGIOS GYVENTI BEI DIRBTI APLINKOS KŪRIMAS“ VIETOS PROJEKTŲ
SVASTYMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS.
2.1. SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-002. Vertintoja, projekto administratorė
Virginija Ridlauskienė pristatė Anglininkų kaimo bendruomenės projekto paraišką „Anglininkų
kaimo bendruomenės pastato remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Strategijos
prioritetas „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“.
Strategijos priemonė - „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, 2 veiklos sritis„Kaimo vietovei svarbių
statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.
Šio projekto tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Anglininkų kaime, sudaryti
prielaidas išlaikyti esamus ir pritraukti naujus kaimo gyventojus, užtikrinti kaimo bendruomenės

plėtrą.
Projektinė veikla: projekto įgyvendinimo metu bus atlikti vidaus apdailos darbus (bendras
remontuojamas plotas apie 115,8 kv.m), pakeisti langus (12 vnt.), pakeisti lauko ir vidaus duris
(11vnt.) , įrengti šildymo sistemą, visiems bendruomenės namams pakeisti elektros instaliaciją,
įrengti vandentiekio ir kanalizacijos vamzdyną ir pan. Pritaikius materialinę bazę bendruomenės
poreikių reikmėms, bus organizuojami bendruomenės susirinkimai, renginiai, vykdoma švietėjiška
veikla, vystomos jaunimo užimtumo skatinimo programos.
Projekto tęstinumas: įgyvendinus projektą „Anglininkų kaimo bendruomenės pastato
remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ bendruomenės turimos patalpos atitiks
bendruomenės poreikius, bendruomenės nariai galės organizuoti susirinkimus, konferencijas,
mokymus, vykdyti jaunimo užimtumo programas, pilnavertiškai organizuoti bendruomenės
švietėjišką veiklą, šventes, vietos gyventojų pasirodymus ir parodas.
Išvados ir rekomendacija: Vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą vietos
projektui įgyvendinti pagal Strategijos 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 161 226,00 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt vieną tūkstantį du šimtus
dvidešimt šešis litus, 00 ct) (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
NUTARTA: Valdybos nariai vienbalsiai pritarė Anglininkų kaimo bendruomenės
(LEADER-13-BIRŽAI-04-002) projektui „Anglininkų kaimo bendruomenės pastato remontas ir
pritaikymas bendruomenės poreikiams“ skirti 161 226,00 Lt (vieno šimto šešiasdešimt vieno
tūkstančio dviejų šimtų dvidešimt šešių litų) (su PVM) finansavimą.
2.2 SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-013. Vertintoja, projekto administratorė Virginija
Ridlauskienė pristatė Ančiškių kaimo bendruomenės projekto paraišką „Ančiškiai kuria jaukią
aplinką darbui ir poilsiui“. Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios
gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė - „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, 2
veiklos sirtis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams“.
Šio projekto tikslas: patogios ir sveikos gyvenamosios aplinkos kūrimas Ančiškių bendruomenėje.
Projekto veikla: projekto įgyvendinimo metu bus siekiant pastatą pilnai pritaikyti visuomenės
poreikiams, numatyti šie būtini darbai: pakeisti stogo dangą (apie 536 kv.m.), nudažyti išorės
fasadą, pakeisti langus, lauko duris, suremontuoti koridoriaus ir virtuvės patalpas atliekant vidaus
apdailą ir pakeisti virtuvės duris, įsigyti kompiuterinės ir programinės įrangos komplektą.
Išvados ir rekomendacija: Vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą vietos projektui
įgyvendinti pagal Strategijos 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 100
000,00 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų, 00 ct) (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
NUTARTA: Valdybos nariai vienbalsiai pritarė Ančiškių kaimo bendruomenės (LEADER-13BIRŽAI-04-013) projektui „Ančiškiai kuria jaukią aplinką darbui ir poilsiui“ skirti 100 000,00 Lt
(vieno šimto tūkstančių litų) (su PVM) finansavimą.

2.3 SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-003. Vertintoja, projekto administratorė Virginija
Ridlauskienė pristatė Parovėjos kaimo bendruomenės projekto paraišką „Parovėjos kaimo
bendruomenės pastato remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Strategijos prioritetas
„Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“. Strategijos
priemonė - „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, 2 veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba,
rekonstrukcija, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.
Projekto tikslas: šiuo projeku siekiama kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Parovėjos kaime,
sudaryti prielaidas išlaikyti esamus ir pritraukti naujus kaimo gyventojus, užtikrinti kaimo
bendruomenės plėtrą.
Projekto veikla: projekto įgyvendinimo metu siekiama pastatą pilnai pritaikyti visuomenės
poreikiams, numatyti šie būtini darbai: pakeisti stogo dangą (apie 457m 2), suremontuoti pastato
cokolį (apie 23,25m2), pakeisti langus (32 vnt.), duris (12 vnt.) , atlikti pastato vidaus apdailos
darbus (bendras remontuojamas vidaus plotas apie 254 m2),visam pastate įrengti šildymo sistemą,
pakeisti elektros instaliaciją, įrengti vandentiekio ir kanalizacijos vamzdyną. Pritaikius materialinę
bazę bendruomenės poreikių reikmėms, bus organizuojami bendruomenės susirinkimai, renginiai,
vykdoma švietėjiška veikla, vystomos jaunimo užimtumo skatinimo programos.
Išvados ir rekomendacija: Vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą vietos projektui
įgyvendinti pagal Strategijos 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 299
999,00 Lt (du šimtus devyniasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis
litus, 00 ct) (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
NUTARTA. Valdybos nariai vienbalsiai pritarė Parovėjos kaimo bendruomenės (LEADER-13BIRŽAI-04-003) projektui „Parovėjos kaimo bendruomenės pastato remontas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“ skirti 299 999,00 Lt (dviejų šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių
devynių šimtų devyniasdešimt devynių litų) (su PVM) finansavimą.
2.4 SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-008. Vertintoja, projekto administratorė Virginija
Ridlauskienė pristatė Germaniškio bendruomenės projekto paraišką „Germaniškio bendruomenė –
sporto ir laisvalaikio puoselėtoja“. Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir
patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė - „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“, 2 veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams“.
Projekto tikslas: sudaryti sąlygas aktyviam laisvalaikio praleidimui sutvarkant sporto aikštyną,
parkelį ir įrengiant vaikų žaidimo aikštelę.
Projekto veikla: projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas senas sporto aikštynas ir
sutvarkytas šalia esantis parkas (atnaujinta aikštyno danga, įrengta pusinė krepšinio aikštelė, įrengta
mini futbolo aikštelė, įrengta vaikų žaidimo zona, pastatyta pavėsinė, tualetai, sutvarkytas parkas,
įrengti gėlynai ir pan.). 1.Atlikta sporto aikštyno rekonstrukciją: sporto aikštyno dangos
atnaujinimas (teritorijoje 118x54m (t.y. apie 5 512 kv. m); pusinės krepšinio aikštelės atnaujinimas
14x15 m (210 kv. m), 1 krepšinio stovo įrengimas; mini futbolo aikštės įrengimas 25x38 m , 2
futbolo vartų įrengimas; 2 tualetų įrengimas; apsauginės tvoros įrengimas 344m; medinės pavėsinės
pastatymas. 2.Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas: dangos paruošimas; žaidimų aikštelės įrenginių

montavimas. 3. Sutvarkytas parkelis: žemių išlyginimas; krūmų ir medžių iškirtimas; žolės
apsėjimas; gėlynų įrengimas.
Išvados ir rekomendacija: Vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą vietos projektui
įgyvendinti pagal Strategijos 1 priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1 veiklos sritį „Viešosios
infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“. Vietos projektas atitinka visus tinkamumo gauti
paramą reikalavimus. Rekomenduojama skirti 102 999,00 Lt (vieną šimtą du tūkstančius devynis
šimtus devyniasdešimt devynis litus) (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
Projekto paraiškos pristatymo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūra) atstovė
Jūratė Sargautienė pastebėjo, kad Vietos projekto paraiškos Nr. LEADER-13-BIRŽAI-04-008
vertinimo ataskaitoje 3 lentelėje 1.1 eilutėje išlaidų kategorija yra: sporto aikštyno rekonstravimo
darbai, o turi būti remonto darbai.
NUTARTA. Valdybos nariai vienbalsiai pritarė Germaniškio bendruomenės (LEADER-13BIRŽAI-04-008) projektui „Germaniškio bendruomenė – sporto ir laisvalaikio puoselėtoja“ skirti
102 999,00 Lt (vieną šimtą du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis litus) (su PVM)
finansavimą.
2.5 SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-011. Vertintoja, projekto administratorė Virginija
Ridlauskienė pristatė Užušilių bendruomenės projekto paraišką „Užušilių parko sutvarkymas“.
Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos
kūrimas“. Strategijos priemonė - „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, 2 veiklos sritis „Kaimo vietovei
svarbių statinių statyba, rekonstrukcija, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.
Projekto tikslas: sukurti šiuolaikišką, jaukią, patraukią ir patogią aplinką parke, sudaryti
užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio sąlygas Užušilių ir aplinkinių kaimų gyventojų poreikiams
tenkinti, sustiprinti ir išplėsti bendruomenės veiklą.
Projekto veikla: projekto įgyvendinimo metu bus sutvarkyta visuomeninės paskirties erdvė –
Užušilių parkas (įrengta estrada, įrengtas estrados apšvietimas, vaikų zonos įrengimas, futbolo
aikštelės įrengimas, automobilių aikštelės įrengimas, lauko tualeto pastatymas).
Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti Užušilių parką. Projekto įgyvendinimas atneš
visokeriopą naudą Užušilių bendruomenės gyventojams: skatins narių saviraišką, jų
bendruomeniškumą, jaunimo ir vaikų užimtumą, turiningą laisvalaikio praleidimą. Sutvarkyta parko
aplinka, įrengtos sūpynės, pastatyti futbolo vartai pritrauks daugiau vaikų ir jaunimo užsiimti
sportu, turiningai praleisti laisvalaikį, rengti sporto varžybas. Pastatyta estrada, įrengta mašinų
stovėjimo aikštelė su privažiavimu, pastatytas lauko tualetas kaimo gyventojus skatins puoselėti ir
kurti savo gimto krašto grožį, išsaugoti tradicijas. Vykstantys kasmetiniai renginiai bei šventės
parke pritrauks daugiau vietinių gyventojų bei svečių. Įnašas natūra (savanoriškas darbas) atitinka
tinkamumo reikalavimus. Pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda nemokamu
savanorišku darbu.
Išvados ir rekomendacija: Vietos projekto paraiška yra tinkama gauti paramą vietos projektui
įgyvendinti pagal Strategijos 1 priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1 veiklos sritį „Viešosios
infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“. Vietos projektas atitinka visus tinkamumo gauti
paramą reikalavimus. Rekomenduojama skirti 100 000,00Lt (vieną šimtą tūkstančių litų, 00 ct) (su
PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
Projekto paraiškos pristatymo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūra) atstovė
Jūratė Sargautienė pastebėjo, kad Vietos projekto paraiškos Nr. LEADER-13-BIRŽAI-04-011

vertinimo ataskaitos 3 punkto 3 eilutėje įnašas natūra, paramos suma litais, siūloma vertintojo,
turėtų būti 10 000 litų (dešimt tūkstančių litų).
NUTARTA. Valdybos nariai vienbalsiai pritarė Užušilių bendruomenės (LEADER-13-BIRŽAI04-011) projektui „Užušilių parko sutvarkymas“ skirti 100 000,00Lt (vieną šimtą tūkstančių litų,
00 ct) (su PVM)finansavimą.

Posėdžio pirmininkas

Vytas Jareckas

Posėdžio sekretorius

Danguolė Bėliakienė

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO Nr. VVP-09 PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4
2013 m. birželio 27 d. Nr. 4

SVARSTYTA. Vietos projektų Nr. LEADER-13-BIRŽAI-04-002, Nr. LEADER-13-BIRŽAI-04-003, LEADER-13-BIRŽAI-04-008, LEADER-13-BIRŽAI04-011, LEADER-13-BIRŽAI-04-013 (Kvietimas Nr. 4) svarstymas ir sprendimų priėmimas.
NUTARTA. Skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti šiems vietos projektams:
Eil.
Nr.

Vietos projekto pareiškėjo pavadinimas

Vietos projekto paraiškos
registracijos numeris

Vietos projekto pavadinimas

Skiriama paramos suma,
Lt.

Anglininkų kaimo bendruomenės pastato
remontas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams

LEADER-13-BIRŽAI-04-002

Ančiškiai kuria jaukią aplinką darbui ir
poilsiui

LEADER-13-BIRŽAI-04-013

Ančiškių kaimo bendruomenė

100 000,00
(su PVM)

LEADER-13-BIRŽAI-04-003

3.

Parovėjos kaimo bendruomenė

Parovėjos kaimo bendruomenės pastato
remontas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams

299 999,00
(su PVM)

4.

Germaniškio bendruomenė

LEADER-13-BIRŽAI-04-008

5.

Užušilių bendruomenė

102 999,00
(su PVM)
100 000,00
(su PVM)
764 224,00

Anglininkų kaimo bendruomenė
1.

2.

Germaniškio bendruomenė – sporto ir
laisvalaikio plėtros puosėlėtoja
Užušilių parko sutvarkymas

LEADER-13-BIRŽAI-04-011

Iš viso:

Valdybos nariai:

____________

Vytas Jareckas

_______________ Audrys Šimas

_______________ Inga Kutrienė

161 226,00
(su PVM)

___________ Otilija Stirkienė

______________ Kristina Milišiūnienė

_____________ Stasys Stačkūnas

