
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-03-29 Nr. 04 

Ukmergė 

Posėdžio vieta: Posėdis vyko rašytinės procedūros būdu iki 2021 m. kovo 29 d. 16 val. elektroninio 

pašto adresais: r.kumetaitiene@ukmergesvvg.lt ir a.balciuniene@ukmerge.lt  

 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje dalyvavo 14 VVG valdybos narių:  

1. Agnė Balčiūnienė – valdžios sektorius; 

2. Jonas Dragūnas - pilietinė visuomenė; 

3. Aldona Kabokienė, verslo sektorius; 

4. Vidmantas Krikštaponis - valdžios sektorius; 

5. Vytautas Adolfas Marčauskas - pilietinė visuomenė; 

6. Aldona Medonienė – pilietinė visuomenė; 

7. Gema Pastuškovienė – verslo sektorius; 

8. Gintautas Povylius - pilietinė visuomenė; 

9. Auksė Pusvaškienė - pilietinė visuomenė; 

10. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius; 

11. Janina Stancikaitė-Strikienė - verslo sektorius; 

12. Dalė Steponavičienė - valdžios sektorius; 

13. Ramunė Varnienė - pilietinė visuomenė; 

14. Šarūnas Žentelis – verslo sektorius. 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl paskelbtų kvietimų Nr.26 ir Nr.27 pratęsimo. 

2. Dėl visuotinio VVG narių susirinkimo organizavimo. 

3. Dėl VPS administravimo vadovės Gintės Ivanauskienės prašymo atleisti iš darbo. 

 

1. SVARSTYTA.  Paskelbtų kvietimų Nr.26 ir Nr.27 pratęsimas. 

Elektroniniu paštu valdybos nariams buvo priminta, kad 2021 m. sausio 28 valdybos 

posėdyje buvo patvirtinti  finansavimo sąlygų aprašai pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr.  LEADER-19.2-6.2.“ 

(Kvietimas Nr. 26) bei „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-

6.4.“ (Kvietimas Nr.27). Kvietimų teikti vietos projektų galiojimas buvo numatytas nuo 2021 m. 

vasario 10 d. iki 2021 m. kovo 31 d.  
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Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol dar negauta nei viena paraiška, o paskutinėmis dienomis 

atsirado paskelbtais kvietimais besidominčių pareiškėjų, būtų tikslinga pratęsti Kvietimus Nr.26 ir 

Nr.27. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 58.6 punktu, kuriame nurodyta, kad „Kvietimas teikti vietos projektus turi 

galioti ne mažiau kaip 1 (vieną) mėnesį ir ne daugiau kaip 2 mėnesius“ bei siekiant sulaukti 

pareiškėjų, tikslinga būtų pratęsti kvietimo galiojimo laiką. Kvietimų finansavimo sąlygų aprašai nėra 

keičiami, o tik pratęsiamas kvietimų galiojimo laikas. 

Atsižvelgiant į tai, kad Kvietimai Nr.26 ir Nr.27 paskelbti nuo 2021 m. vasario 10 d., 

pasiūlyta juos pratęsti iki 2021 m. balandžio 9 d. įskaitytinai.  

Valdybos nariai klausimų neturėjo. Vienbalsiai pritarta patikslinto kvietimų pratęsimui  iki 

2021 m. balandžio 9 d. 16:00 val. 

 

Balsavo: „už“- 14; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

NUTARTA: Pratęsti VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričių „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr.  LEADER-19.2-6.2.“ (Kvietimas Nr. 26) bei „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.“ (Kvietimas Nr.27) kvietimus iki 2021 

m. balandžio 9 d. 16:00 val.  

 

2. SVARSTYTA.  Visuotinio VVG narių susirinkimo organizavimas. 

 

Valdybos nariams buvo priminta, kad vadovaujantis VVG įstatais, kiekvienais metais yra 

organizuojamas ataskaitinis VVG narių susirinkimas, kurio metu pateikiama pirmininkės ataskaita ir 

finansinės atskaitomybės dokumentai tvirtinimui. Atsižvelgiant į tai, kad VVG valdybos nario 

kadencija yra 3 metai, o ilgiausiai tas pats asmuo kolegialaus valdymo organo nariu gali būti 2 

kadencijas, šio visuotinio VVG narių susirinkimo metu turi būti perrinkti 5 valdybos nariai. Taip pat 

šio susirinkimo metu bus svarstomas klausimas dėl naujų narių priėmimo, kadangi yra gauti keli 

prašymai. 

Detali susirinkimo darbotvarkė ir informacija bus pateikta ne vėliau, kaip prieš 7 

kalendorines dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Pasiūlyta visuotinį narių susirinkimą 

sušaukti 2021 m. balandžio 8 d. 17:30 val. nuotoliniu būdu. 

Valdybos narys Vytautas Adolfas Marčauskas pasiūlė ataskaitinį susirinkimą organizuoti tada, kai 

aplinkybės leis susitikti „gyvai“. Valdybos nariui buvo paaiškinta, kad susirinkimo atidėti negalima, 

kadangi reikia keisti Valdybą ir suspėti ją perregistruoti Registrų centre. Taip pat iki balandžio mėn. 

pabaigos Registrų centrui reikia pateikti visas privalomas ataskaitas. Daugiau klausimų 

V.A.Marčauskas neturėjo ir pritarė susirinkimo organizavimui 2021 m. balandžio 8 d.  Kiti Valdybos 

nariai klausimų neturėjo. Vienbalsiai pritarta visuotinio narių susirinkimo organizavimui 2021 m. 

balandžio 8 d. 17:30 val. nuotoliniu būdu. 

 

Balsavo: „už“- 14; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

NUTARTA: Visuotinį narių susirinkimą sušaukti 2021 m. balandžio 8 d. 17:30 val. nuotoliniu būdu. 

 

3. SVARSTYTA.  VPS administravimo vadovės Gintės Ivanauskienės prašymas atleisti iš darbo. 

 

Valdybos nariai informuoti, kad VPS administravimo vadovė Gintė Ivanauskienė 2021 m. 

kovo 23 d. pateikė prašymą atleisti iš darbo savo noru nuo 2021 m. balandžio 1 d. Kaip nurodyta 

Ukmergės rajono VVG Valdybos darbo reglamento 14.1 punkte, Valdyba priima į darbą ir atleidžia 

darbuotojus. Todėl reikia priimti sprendimą dėl Gintės Ivanauskienės atleidimo. Valdybos nariams 

priminta, kad  Gintė Ivanauskienė šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, kuriose planavo būti iki 

2022 m. gegužės 8 d. Siūloma patenkinti VPS administravimo vadovės Gintės Ivanauskienės 

prašymą.  



 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. Vienbalsiai pritarta patenkinti VPS administravimo 

vadovės Gintės Ivanauskienės prašymą.  

Balsavo: „už“- 14; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

NUTARTA: Patenkinti VPS administravimo vadovės Gintės Ivanauskienės prašymą. 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  
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