
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-01-28 Nr. 01 

Ukmergė 

 

Posėdis įvyko  2021 m. sausio 28 d. 17:00 nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių 

platformą Zoom. 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė –  Rasa Kumetaitienė  

Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvauja 12 valdybos narių iš 17.  

 

 1. Agnė Balčiūnienė - valdžios sektorius; 

 2. Vidmantas Krikštaponis -valdžios sektorius; 

 3. Dalė Steponavičienė - valdžios sektorius; 

 4. Saulius Rutavičius - valdžios sektorius; 

 5. Reda Liubomirskienė - valdžios sektorius; 

 6. Auksė Pusvaškienė – pilietinė visuomenė; 

 7. Aldona Medonienė - pilietinė visuomenė; 

 8. Jonas Dragūnas - pilietinė visuomenė; 

 9. Vytautas Adolfas Marčauskas – pilietinė visuomenė; 

10. Ramunė Varnienė - pilietinė visuomenė; 

11. Gintautas Povylius - pilietinė visuomenė; 

12. Algirdas Pupšys – verslo sektorius. 

Kvorumas yra.  

Posėdžio pirmininkė Agnė Balčiūnienė pasiūlė kvietime teiktos darbotvarkės klausimus „Dėl vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. 

LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr.  

LEADER-19.2-6.2.“ tvirtinimo ir „Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.“ tvirtinimo“ apjungti į vieną klausimą bei 

papildyti darbotvarkę nauju klausimu „Dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo atnaujinimo“. 

Darbotvarkės patikslinimui pritarta. 

          DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl metinės VPS ataskaitos tvirtinimo. 

2. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

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

vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4 tvirtinimo. 

3. Dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo atnaujinimo. 

 



1. SVARSTYTA.  Metinės VPS ataskaitos tvirtinimas. 

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

ataskaita buvo išsiųsta  visiems  valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui ir paprašė VPS 

administravimo vadovės Rasos Kumetaitienės trumpai ją pristatyti. 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė informavo 

valdybos narius, kiek 2020 m. buvo paskelbta kvietimų, kiek pasirašyta sutarčių, kiek užbaigta 

projektų, kiek projektų šiuo metu yra įgyvendinama, kiek ir pagal kokias priemones dar planuojama 

skelbti kvietimų.  Rasa Kumetaitienė informavo, kad pasiekta 70 proc. VPS strategijos įgyvendinimo. 

NUTARTA:  Pritarti VPS metinei ataskaitai. 

Balsavo: „už“- 12; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

2. SVARSTYTA:  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų (FSA) pagal VPS priemonės „Ūkio ir 

verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

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

plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4 tvirtinimas. 

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

buvo išsiųsti  visiems  valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui ir paprašė VPS 

administravimo vadovės Rasos Kumetaitienės pristatyti parengtus FSA. Rasa Kumetaitienė 

informavo, kad planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas pagal priemonės: „Ūkio ir verslo plėtra“ 

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

veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. Rasa 

Kumetaitienė informavo, kad abu FSA parengti remiantis anksčiau vykusių kvietimų pagal 

atitinkamas priemones aprašais, atlikti tik nežymūs pakeitimai, susiję su vietos projektų 

administravimo taisyklių pakeitimais. R.Kumetaitienė paprašė valdybos narių pateikti savo 

pastebėjimus ir užduoti klausimus dėl finansavimo sąlygų aprašų.  Pastabų ir pasiūlymų nebuvo. 

R..Kumetaitienė pasiūlė kvietimus teikti paraiškas skelbti 2021 m. vasario mėn.  Pirmininkė  pasiūlė 

pritarti parengtiems FSA ir juos patvirtinti. 

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus pagal VPS priemonės 

„Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

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

vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4 ir 2021 m. vasario mėn. paskelbti kvietimus Nr.26 ir Nr.27. 

Balsavo: „už“-12; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

3 KLAUSIMAS. Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo atnaujinimas. 

 

KALBĖJO: R.Kumetaitienė informavo, kad iš VVG tinklo gauta informacija apie pasikeitusią 

viešųjų ir privačių interesų deklaravimo sistemą. Visos deklaracijos, kurios buvo pateiktos per senąją 

EDS sistemą nuo 2021 m. kovo 1 d. dings, todėl jas būtina pateikti iš naujo per naują sistemą 

PINTEREG. Pareiga VVG kolegialaus organo nariams deklaruoti viešuosius ir privačiuosius 

interesus nustatyta Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, atrankos taisyklių (patvirtinta 2015-05-04 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-343) 

15.3.3. punkte.  

NUTARTA: Iki 2021 m. kovo 1 d. pateikti viešųjų ir privačių interesų dekraracijas per naują sistemą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  


