
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-03-16 Nr. 03 

Ukmergė 

Posėdžio vieta: Posėdis vyko rašytinės procedūros būdu iki 2021 m. kovo 16 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 15 VVG valdybos narių:  

1. Agnė Balčiūnienė – valdžios sektorius; 

2. Jonas Dragūnas - pilietinė visuomenė; 

3. Aldona Kabokienė, verslo sektorius; 

4. Vidmantas Krikštaponis - valdžios sektorius; 

5. Reda Liubomirskienė - valdžios sektorius; 

6. Vytautas Adolfas Marčauskas - pilietinė visuomenė; 

7. Aldona Medonienė – pilietinė visuomenė; 

8. Gema Pastuškovienė – verslo sektorius; 

9. Gintautas Povylius - pilietinė visuomenė; 

10. Algirdas Pupšys - verslo sektorius; 

11. Auksė Pusvaškienė - pilietinė visuomenė; 

12. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius; 

13. Janina Stancikaitė-Strikienė - verslo sektorius; 

14. Dalė Steponavičienė - valdžios sektorius; 

15. Šarūnas Žentelis – verslo sektorius. 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS priemonės „Smulkių 

bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio 

produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 tikslinimo. 

 

SVARSTYTA.  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS priemonės „Smulkių 

bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio 

produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 tikslinimas. 

Elektroniniu paštu valdybos nariai buvo informuoti, kad nuo 2021 m. kovo 8 d. buvo 

paskelbtas kvietimas Nr. 28 teikti paraiškas pagal priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno 

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

ir rinkodarą“, kvietimas galioja iki 2021 m. balandžio 15 d., tačiau Ukmergės rajono VVG 

administracija sulaukė ne vieno paklausimo, ar gali paraišką teikti viešoji įstaiga, kurios steigėjais yra 

tik fiziniai asmenys. 
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Pagal Ukmergės rajono vietos veiklos grupės valdybos 2021 m. vasario 26 d. posėdžio 

protokolu Nr. 02 patvirtintą vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą paraiškas gali teikti Ukmergės 

rajone registruotos ir įprastinę veiklą vykdančios viešosios įstaigos. Priklausomai nuo planuojamo 

verslo pobūdžio skiriasi didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 95 proc. – 

tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio pobūdžio (viešoji įstaiga gali būti 

pareiškėju ir pretenduoti į šį procentą, kai jos steigėjai yra daugiau kaip 51 proc. bendruomeninių 

organizacijų nariai),  80 proc. – tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus 

socialinio verslo pobūdžio (kai yra vykdomas socialiai atsakingas bendruomeninis verslas ir viešoji 

įstaiga gali būti pareiškėju ir pretenduoti į šį procentą, kai jos steigėjais yra fiziniai asmenys). 

Atsižvelgiant į gautą paklausimą ir siekiant įnešti kuo daugiau aiškumo, iš finansavimo sąlygų 

aprašo 1.8. punkto „Paramos gali kreiptis šie pareiškėjai“ tikslinga eliminuoti sakinį „Jeigu vietos 

projekto paraišką teikia viešoji įstaiga (bet ne kaimo bendruomenė), tai šio juridinio asmens 

pagrindiniu steigėju ir dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51 proc. dalių (vertinama pagal JAR ir 

JADIS duomenis) turi būti bendruomeninės organizacijos, asociacijos ir kitos NVO“, kuris galimai 

užkerta kelią teikti paraiškas viešosioms įstaigoms su steigėjais fiziniais asmenimis. 

Vertinant aukščiau pateiktą informaciją, paprašyta valdybos narių pritarti šiam finansavimo 

sąlygų aprašo patikslinimui. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 60-62 punktais, kvietimas Nr. 28 teikti paraiškas 

stabdomas laikotarpiui, kol bus patikslintas ir iš naujo valdybos patvirtintas FSA, t. y. nuo 2021 m. 

kovo 15 d. iki 2021 m. kovo 21 d. imtinai. Kvietimas bus atnaujintas nuo 2021 m. kovo 22 d. 8:00 

val. ir pratęstas iki 2021 m. balandžio 22 d. 17:00 val. 

Patikslintas FSA buvo išsiųstas visiems valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui ir 

peržiūrai. Valdybos nariai klausimų neturėjo. Vienbalsiai pritarta patikslinto FSA tvirtinimui bei  

kvietimo atnaujinimui  nuo 2021 m. kovo 22 d. 8:00 val. ir pratęsimui iki 2021 m. balandžio 22 d. 

17:00 val. 

Balsavo: „už“- 15; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

NUTARTA: Patvirtinti patikslintą FSA pagal VPS priemonę „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno 

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

ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Kvietimą Nr. 28 atnaujinti nuo 2021 m. kovo 22 d. 8:00 

val. ir pratęsti iki 2021 m. balandžio 22 d. 17:00 val. 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  

 

 


