
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-10-01 Nr. 06 

Ukmergė 

 

Posėdžio vieta: Kauno g. 16A., Ukmergė 

Posėdžio data: 2020 m. spalio 1 d.  

Posėdžio laikas: 17:00 val. 

 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė –  Rasa Kumetaitienė. 

. 

DALYVAUJA:  Posėdyje  dalyvauja 10 valdybos narių: 

1. Agnė Balčiūnienė - valdžios sektorius; 

2. Aldona Medonienė - pilietinė visuomenė; 

3. Aldona Kabokienė - verslo sektorius; 

4. Dalė Steponavičienė - valdžios sektorius; 

5. Gema Pastuškovienė - verslo sektorius; 

6. Gintautas Povylius - pilietinė visuomenė; 

7. Saulius Rutavičius - valdžios sektorius; 

8. Vidmantas Krikštaponis -valdžios sektorius; 

9. Virgilijus Jankauskas – pilietinė visuomenė; 

        10. Vytautas Adolfas Marčauskas-pilietinės visuomenės sektorius. 

           

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų (FSA) tvirtinimo; 

2. Dėl vietos veiklos ir kitų Ukmergės rajono VVG vykdomų projektų aptarimo ir VPS keitimo 

inicijavimo; 

3. Dėl planuojamų socialinio ir bendruomeninio verslo projektų įgyvendinimo. 

4. Dėl projektų viešinimo.  

5. Dėl Ukmergės rajono VVG dalyvavimo projekte „Kalėdinės dvasios kūrimas piliakalnio 

papėdėje“. 

1. SVARSTYTA.  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų (FSA) tvirtinimas. 

KALBĖJO. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės  pirmininkė Agnė Balčiūnienė priminė, kad  FSA 

buvo išsiųsti  visiems  valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui ir peržiūrai ir paprašė VPS 

administravimo vadovės Rasos Kumetaitienės pristatyti parengtus FSA. Rasa Kumetaitienė 

informavo, kad planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas pagal 3 priemones: „Parama žemės ūkio 

produktų perdirbimui, rinkodarai“ LEADER-19.2-4.2, „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno 



nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą 

ir rinkodarą“ LEADER-19.2-SAVA-5 bei „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo 

skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ LEADER-19.2-SAVA-6. Rasa Kumetaitienė informavo, kad 

visi trys FSA parengti remiantis anksčiau vykusių kvietimų pagal atitinkamas priemones aprašais, 

atlikti tik nežymūs pakeitimai, susiję su vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimais. VPS 

administracija pasiteiravo valdybos narių, ar nėra pastabų ar pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų. 

Pastabų ir pasiūlymų nebuvo. Rasa Kumetaitienė pasiūlė kvietimus teikti paraiškas skelbti ne 

anksčiau spalio mėn. vidurio, kad laikantis procedūrų apraše numatytų terminų, projektų atrankos 

komisijos posėdis nesutaptų su  šventiniu laikotarpiu gruodžio mėn.  Sutarta, projektų atrankos 

komisijos posėdį planuoti 2022 m. sausio 11-15 d. laikotarpiu.  Pirmininkė  pasiūlė pritarti 

parengtiems FSA ir juos patvirtinti. 

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti FSA. 

Balsavo: „už“- 10; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

2. SVARSTYTA: Vietos veiklos ir kitų Ukmergės rajono VVG vykdomų projektų aptarimas ir VPS 

keitimo inicijavimas. 

KALBĖJO. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė 

informavo valdybos narius, kiek jau yra sudaryta sutarčių, kiek užbaigta projektų, kiek projektų šiuo 

metu yra įgyvendinama, kiek ir pagal kokias priemones dar reikės skelbti kvietimus.  Rasa 

Kumetaitienė informavo, kad NMA, atlikusi Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. 

VPS tarpinį vertinimą, skyrė papildomą finansavimą iš vertinimo rezervo. Įvertinus 2020 m. gautas 

vietos projektų paraiškas bei atsižvelgiant į tai, kad skyrus VPS vertinimo rezervą didėja VPS 

paramos suma, iškilo poreikis inicijuoti VPS keitimą. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai labiausiai 

domisi galimybe teikti paraiškas pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, tikslinga būtų gautą papildomą finansavimą skirti būtent 

šiai veiklos sričiai. Atitinkamai turi būti pakeistas VPS finansinis planas bei padidinti VPS 

įgyvendinimo rodikliai.  

NUTARTA:  Pritarta inicijuoti VPS keitimą. 

Balsavo: „už“- 10; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

3. SVARSTYTA:  Planuojamų socialinio ir bendruomeninio verslo projektų įgyvendinimas. 

KALBĖJO: Ukmergės rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė 

informavo, kad sudėtinga  atrasti potencialių pareiškėjų, galinčių teikti paraiškas pagal priemonę 

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ bei „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir 

rinkodarą“.  Šiai dienai yra pasirašytos sutartys keturių bendruomeninių projektų įgyvendinimui. 

Pagal VPS numatyti dar keturi bendruomeniniai projektai. Problema yra ir su socialinio verslo 

projektais. Šiai dienai yra pasirašytos sutartys dviejų socialinio verslo projektų įgyvendinimui. Pagal 

VPS numatyti dar du socialinio verslo projektai. Buvo pateikti bendruomeninio verslo projektų 

pavyzdžiai iš kitų rajonų.  

Rasa Kumetaitienė pasiūlė inicijuoti bendrą susitikimą su atsakingais savivaldybės specialistais, 

seniūnais, bendruomenių pirmininkais, siekiant išsiaiškinti bendruomeninio verslo poreikį ir 

galimybes, kaip savivaldybė galėtų prisidėti prie bendruomeninio verslo kūrimo, kaip galėtų padėti 

išlaikyti darbo vietas ir kaip paskatinti potencialius pareiškėjus kurti bendruomeninį verslą.  

Buvo akcentuotos problemos dėl socialinio verslo kūrimo – trūksta socialinio verslo teisinio statuso 

ir įstatyminio reguliavimo, trūksta atviro ir lankstaus valstybės institucijų požiūrio į socialinio verslo 

kūrimą ir plėtrą, nėra bendradarbiavimo tarp ministerijų, trūksta žmogiškųjų išteklių. Siekiant spręsti 

problemą su socialinio verslo potencialių pareiškėjų trūkumu, užmegzti kontaktai su Lietuvos 

socialinio verslo asociacija. Jos vadovė Viktorija Bražiūnienė pažadėjo esant poreikiui atvykti į 

Ukmergę ir suinteresuotoms grupėms paaiškinti, kas tai yra socialinis verslas, kokie jo iššūkiai, 

finansinė ir nefinansinė parama, socialinio poveikio matavimas. 

VVG pirmininkė Agnė Balčiūnienė pasiūlė pereiti į diskusiją politiniame lygmenyje. 

 NUTARTA: Inicijuoti diskusiją politiniame lygmenyje. 

Balsavo: „už“- 10; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

4. SVARSTYTA:  Projektų viešinimas. 



KALBĖJO: Ukmergės VVG VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė iškėlė klausimą dėl 

VVG įgyvendinamų projektų viešinimo. Strategijos metu įgyvendinama daug gražių, visuomenei 

naudingų projektų. Apie juos yra skelbiama Ukmergės rajono VVG internetiniame puslapyje, 

socialiniuose tinkluose. Tačiau aprašymo ir kelių nuotraukų nepakanka, kad informacija patrauktų 

visuomenės dėmesį. Efektyviausias būdas viešinti projektus – informacinių filmukų apie projektą 

sukūrimas. Šiuos trumpus poros minučių trukmės filmukus galima būtų naudoti internetinėse 

svetainėse, socialiniuose tinkluose, konferencijų, seminarų metu, juos galėtų naudoti pats pareiškėjas. 

Valdyba šiai idėjai pritarė. 

NUTARTA: Viešinti patraukliausius bei aktualiausius visuomenei vietos projektus, kuriant trumpus 

informacinius filmukus apie juos. 

Balsavo: „už“- 10; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

5. SVARSTYTA:  Ukmergės rajono VVG dalyvavimas projekte „Kalėdinės dvasios kūrimas 

piliakalnio papėdėje“. 

KALBĖJO: Viešųjų ryšių specialistė Angelė Jokubynienė informavo, kad Ukmergės rajono VVG 

pateikė paraišką ir gavo finansavimą iš Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 

rėmimo programos. Šio projekto tikslas- apjungiant įvairias organizacijas  prisidėti prie šventiniu 

laikotarpiu kuriamos Kalėdinės dvasios Ukmergės piliakalnio papėdėje. Valdybos nariams  buvo  

pristatytos planuojamos veiklos ir kaip tai būtų galima realizuoti. Paprašyta, kad valdybos nariai  

siūlytų savo idėjas ir pamąstymus. 

NUTARTA: Prisidėti prie projekto įgyvendinimo ir siūlyti idėjas siekiant bendro tikslo. 

Balsavo: „už“- 10; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  

 

 

 

 


