
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-12-17 Nr. 07 

Ukmergė 

 

Posėdis įvyko  2020 m. gruodžio 17 d. 17:15 nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir 

pokalbių platformą Zoom. 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė –  Evelina Kaselienė  

Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavo 12 valdybos narių: Agnė Balčiūnienė, Vidmantas Krikštaponis, 

Dalė Steponavičienė, Saulius Rutavičius, Reda Liubomirskienė, Auksė Pusvaškienė, Virgilijus 

Jankauskas, Jonas Dragūnas, Vytautas Adolfas Marčauskas, Ramunė Varnienė, Gintautas Povylius 

ir Janina Stancikaitė. 

Dar vienas valdybos narys – Algirdas Pupšys - susipažinęs su darbotvarke, pranešė valdybai 

elektroniniu paštu savo valią svarstomais klausimais. Vadovaujantis valdybos darbo reglamento 21 

punktu, jo pranešimas bus įskaitomas  į valdybos posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus.  
 

Viso posėdyje dalyvavo 13 valdybos narių iš 17. Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl valdybos darbo reglamento papildymo; 

2. Dėl Ukmergės rajono VVG vietos plėtros strategijos pakeitimo; 

3. Dėl viešųjų ryšių specialistės Angelės Jokubynienės prašymo atleisti iš darbo. 

1. SVARSTYTA.  Valdybos darbo reglamento papildymas. 

Posėdžio pirmininkė Agnė Balčiūnienė konstatavo faktą, kad kasdien labiau esame priversti  dirbti 

nuotoliniu būdu ir pasiūlė papildyti Ukmergės rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo 

reglamentą įtraukiant papildomą punktą: 

„191. Valdybos posėdžiai gali būti organizuojami elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios 

sudaro sąlygas Valdybos nariams dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu (pvz. el.paštu, „Scype“, vaizdo 

konferencijų ir pokalbių platforma Zoom, Microsoft Teams ar kitos programinės įrangos pagalba).“ 

 

NUTARTA: pritarti valdybos darbo reglamento papildymui. 

Balsavo: „už“-13; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

2. SVARSTYTA.  Ukmergės rajono VVG vietos plėtros strategijos keitimas. 

 

Posėdžio pirmininkė Agnė Balčiūnienė priminė, kad 2020 m. spalio 1 d. VVG valdybos posėdžio 

metu valdybos nariai buvo informuoti apie Ukmergės VVG skirtą papildomą finansavimą po VPS 

tarpinio vertinimo ir dėl to iškilusį poreikį inicijuoti VPS keitimą. Minėto posėdžio metu buvo 



pritarta, kad gautas papildomas finansavimas būtų skirtas priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Įvertinus 2020 m. gautas vietos 

projektų paraiškas bei atsižvelgiant į tai, kad skyrus rezervą po VPS tarpinio vertinimo padidėjo VPS 

paramos suma, atliktas VPS strategijos pakeitimas. Pakeista strategija su sekimo režimu prieš šios 

dienos posėdį buvo išsiųsta valdybos nariams susipažinimui. Posėdžio metu valdybos nariai 

informuoti, kad atsižvelgiant į 2020 m. skelbtus kvietimus ir gautas paraiškas, buvo patikslinta vietos 

plėtros strategijos 10 dalis „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“. Taip pat įvertinus gautą  rezervą po 

VPS tarpinio vertinimo, buvo atitinkamai pakoreguota: 9  dalis „VPS priemonių ir veiklos sričių 

aprašymas“, 11 dalis  „VPS finansinis planas“ bei 12 dalis „VPS įgyvendinimo rodikliai“.  

 

NUTARTA: pritarti vietos plėtros strategijos keitimui. 

Balsavo: „už“-13; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

3. SVARSTYTA: Viešųjų ryšių specialistės Angelės Jokubynienės prašymas atleisti iš darbo. 

 

Posėdžio pirmininkė Agnė Balčiūnienė informavo, kad viešųjų ryšių specialistė Angelė Jokubynienė 

2020 m. gruodžio 1 d. pateikė prašymą atleisti iš darbo savo noru nuo 2020 m. gruodžio 31 d. Kaip 

nurodyta Ukmergės rajono VVG valdybos darbo reglamento 14.1. punkte, valdyba priima į darbą ir 

atleidžia darbuotojus. Todėl reikia priimti sprendimą dėl Angelės Jokubynienės atleidimo ir dėl naujo 

viešųjų ryšių specialisto paieškos. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėmis, viešųjų ryšių specialistui keliami 

reikalavimai: „15.2.4. viešųjų ryšių specialistui (VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojui) – 

turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat turėti žinių LEADER metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo 

plėtros politikos srityse; arba turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo ir 

įgyvendinimo srityje;“. Agnė Balčiūnienė žodį suteikė Angelei Jokubynienei.  

 

NUTARTA:  patenkinti viešųjų ryšių specialistės Angelės Jokubynienės prašymą ir pradėti naujo 

viešųjų ryšių specialisto paiešką.   

Balsavo: „už“-11; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 2. 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                  Evelina Kaselienė  

 

 

 

 


