BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2013-06-10 Nr. VPP-08
Biržai
Posėdis įvyko 2013 m. birželio 10 d. 1400 – 1530 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), Stasys Valiukas (vietos valdžios atstovas) Audrys Šimas (vietos valdžios atstovas) 2
Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūra) atstovės: Aušra Pavlijienė ir Asta Ulevičienė.
Vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas Staškevičius. 3 administracijos darbuotojos: projekto
administratorės Danguolė Bėliakienė, Virginija Ridlauskienė, Jolanta Vaitkevičienė. Iš viso dalyvių
12 (dvylika) 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.
1.2 SVARSTYTA. Dėl viešųjų ir privačiųjų inetesų Juostaviečių bendruomenės narei K.
Milišiūnienei pasiūlyta nedalyvauti balsavime, dėl Juostaviečių bendruomenės projekto.
NUTARTA. Bendru susitarimu nutarta, kad K. Milišiūnienė Juostaviečių bendruomenės projekto
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-04-014. Vertintoja, projekto administratorė
Virginija
Ridlauskienė pristatė Biržų rajono savivaldybės administracijos projekto paraišką „Meilūnų pradinės
mokyklos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda –
patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis – „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“.
Šio projekto tikslas: sudaryti sąlygas bendruomeninės veiklos vykdymui pritaikant pradinės mokyklos
patalpas visuomeninėms reikmėms.
Projektinė veikla: projekto įgyvendinimo metu bus atliktas Meilūnų pradinės mokyklos paprastasis
remontas: pakeisti langai, durys, pakeistos pertvarų vietos, siekiant padidinti ir (arba) pertvarkyti bibliotekos
ir tualeto patalpas, atlikti vidaus patalpų apdailos darbai, atliktas elektros instaliacijos remontas, atliktas
kanalizacijos bei vandentiekio remontas.
Bus atliktas pastato paprastasis remontas, 1 vnt., suremontuotų patalpų plotas – apie 397,15 m2.

Parengtas paprastojo remonto aprašas; Įrengtas aiškinamasis stendas.
Projekto tęstinumas: patalpos bus išlaikomos iš surinkto bendruomenės nario mokesčio bei bendruomenei
pervesto 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Taip bendruomenės nariai parems labiausiai remtiną
bendruomenei naudingą objektą.
Suremontuotame pastate bendruomenė plėtos bendradarbiavimo ryšius su kitomis kaimiškomis
bendruomenėmis, vykdys bendruomenei naudingus edukacinius ir kultūrinius renginius.
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 100 000 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų) (be PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti. PVM suma –
21 000,00 Lt (dvidešimt vienas tūkstantis litų) bus apmokama iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų
valstybės biudžeto asignavimų.
Projekto vertintoja Virginija Ridlauskienė pastebėjo, kad projekto vertinimo ataskaitoje 3 lentutėje pareiškėjo
prašoma paramos suma turi būti 100 000 (vienas šimtas tūkstančių litų), padaryta techninė klaida.
NUTARTA: Valdybos nariai visais balsais pritarė Biržų rajono savivaldybės administracijos (LEADER13-BIRŽAI-04-014) projektui „Meilūnų pradinės mokyklos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams“
ir skirti 100 000 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų) (su PVM) finansavimą.
2.2 SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-010. Vertintoja, projekto administratorė
Virginija
Ridlauskienė pristatė Juostaviečių bendruomenės projekto paraišką „ Juostaviečių bendruomenės namų
remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda –
patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis – „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“.
Šio projekto tikslas: sukurti vietos gyventojams jaukius bendruomenės namus bei sudaryti sąlygas poreikių
tenkinimui, bendruomeniškumui didinti.
Projekto veikla: Projekto įgyvendinimo metu bus suremontuota dalis bendruomenės namų: atliktas stogo
remontas (atnaujinta stogo danga, aptaisyti parapetai ir kt.), suremontuotos grindys, pakeisti langai ir durys,
atlikti vidaus sienų ir lubų apdailos darbai, apšiltintos ir nutinkuotos pastato lauko sienos, suremontuoti
monolitiniai laiptai, sutvarkyta kanalizacija – santechnikos įrenginiai, sutvarkyta elektros instaliacija,
įrengtas turinis šildytuvas, įrengtas patalpų apšildymas.
Projekto įgyvendinamo partneris – Biržų rajono savivaldybės administracija registruota LR teisės aktų
nustatyta tvarka. Partneris prie vietos projekto prisideda įnašu natūra (nekilnojamu turtu).
Projekto įgyvendinimo partneriai – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka ir Viešoji
įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika yra registruotos LR teisės aktų nustatyta tvarka. Partneriai prie
vietos projekto prisideda įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu).
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 140 087,00 Lt ( vieną šimtą
keturiasdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt septynis litus) (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
NUTARTA: Bendru susitarimu nutarta, kad svarstant Juostaviečių bendruomenės projektą dėl viešų ir
privačių interesų Juostaviečių bendruomenės narė K. Milišiūnienė balsavime nedalyvavo. K. Milišiūnienė
išėjo iš patalpos. Valdybos nariai 5 balsais pritarė Juostaviečių bendruomenės (LEADER-13-BIRŽAI-04010) projektui „Juostaviečių bendruomenės namų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
skirti 140 087,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt septynis litus) (su PVM)
finansavimą.

2.3 SVARSTYTA. LEADER-13-BIRŽAI-04-012. Vertintoja, projekto administratorė Virginija
Ridlauskienė pristatė Vabalninko bendruomenės projekto paraišką „ Vabalninkiečiai kuria jaukius

namus“. Strategijos prioritetas „Teritorinė sanglauda – patrauklios ir patogios gyventi bei dirbti
aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis – „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
Projekto tikslas: Sukurti jaukius bendruomenės namus, atgaivinti, pristatyti ir puoselėti tradicinius
senovinius amatus. Sudaryti amatininkams sąlygas edukacinių pamokėlių vedimui.
Projekto veikla: projekto įgyvendinimo metu bus suremontuota dalis bendruomenės namų: pakeisti
langai, lauko durys, suremontuotos vidinės durys, pakeista grindų danga, išdažytos patalpos, atlikti
patalpų perplanavimo darbai, sutvarkyta elektros instaliacija ir santechnika, įrengta šildymo
sistema, įrengtos patalpos amatams, įsigyjami baldai.
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“ ir
3 veiklos sritį „Tradicinių amatų puoselėjimas“. Vietos projektas atitinka visus tinkamumo gauti
paramą reikalavimus. Rekomenduojama skirti 205 000,00 Lt (du šimtus penkis tūkstančius litų,
00 ct) (su PVM) paramą vietos projektui įgyvendinti.
NUTARTA. Valdybos nariai visais balsais pritarė Vabalninko bendruomenės (LEADER-13BIRŽAI-04-012) projektui „Vabalninkiečiai kuria jaukius namus“ ir skirti 205 000 Lt (dviejų
šimtų penkių tūkstančių litų) (su PVM) finansavimą.
3. SVARSTYTA. Taikyti vieną formą „Vietos projektams patikros vietoje ataskaita“ remiantis
Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros
strategija „Biržų rajono savivaldybės kaimo vietovių vietos plėtros strategija iki 2013 m.“ 7 priedu.
NUTARTA. Valdybos nariai pritarė vienos formos taikymui:“ Vietos projektams patikros vietoje
ataskaita“, remiantis Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas
pagal vietos plėtros strategija „Biržų rajono savivaldybės kaimo vietovių vietos plėtros strategija
iki 2013 m.“ 7 priedu.
Posėdžio pirmininkas

Vytas Jareckas

Posėdžio sekretorius

Danguolė Bėliakienė

