
 

 

 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VISUOTINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

2021-04-09  Nr. 1 

Ukmergė 

Susirinkimo data: 2021 m. balandžio 8 d. 17:30 val. 

 

Susirinkimo vieta: Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių 

platforma ZOOM. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. 

nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis bei siekiant prisidėti prie COVID-

19 viruso plitimo stabdymo, visuotinį Ukmergės rajono vietos veiklos grupės (VVG) narių 

susirinkimą nuspręsta organizuoti nuotoliniu būdu. Tam, kad susirinkimas būtų sušauktas 2021 m. 

balandžio 8 d. 17:30 val. nuotoliniu būdu, pritarė Ukmergės rajono VVG valdyba 2021 m. kovo 29 

d. vykusio posėdžio metu. Visi Ukmergės rajono VVG nariai apie kviečiamą visuotinį susirinkimą 

informuoti elektroniniu paštu  prieš 7 kalendorines dienas. 

 

SUSIRINKIME DALYVAUJA:  

VVG nariai:  

Eil. 

Nr. 
VVG narys Deleguotas asmuo 

(Vardas, pavardė) 

Pastaba 

 

1. 

 

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Agnė Balčiūnienė 

Vidmantas Krikštaponis 

Saulius Rutavičius 

Reda Liubomirskienė 

 

2. Ukmergės rajono Balelių kaimo 

bendruomenė 

Elvyra Tulušienė  

3. Ukmergės rajono Deltuvos miestelio 

bendruomenė 

Dalė Gvozdienė  

4. Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo 

bendruomenė 

Virginija Sakalienė  

5. Sližių krašto bendruomenė Rima Takarevičienė  

6. Ukmergės rajono Lyduokių kaimo 

bendruomenė 

Auksė Pusvaškienė  

7. Ukmergės rajono Veprių kaimo 

bendruomenė 

Aldona Medonienė  

8. Ukmergės rajono Vidiškių miestelio 

bendruomenė 

Virgilijus Jankauskas  

9. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų 

sąjunga „Apskritasis stalas“ 

Simonas Kalesnykas  



10. VšĮ „Skautų slėnis“ Jonas Dragūnas Pasitraukė iš susirinkimo 

nuo 6 klausimo 

11. Pabaisko krašto bendraminčių klubas Gina Pažiūrienė  

12. Ukmergės rajono Šventupės kaimo 

bendruomenė 

Vytautas Adolfas 

Marčauskas 

 

13. Ukmergės rajono Laičių kaimo 

bendruomenė 

Ramunė Varnienė Pasitraukė iš susirinkimo 

nuo 8 klausimo 

14. Ukmergės rajono Petronių kaimo 

bendruomenė 

Svajūnė Kintė  

15. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba Darius Danielius  

16. Želvos bendruomenė Gintautas Povylius  

17. VšĮ „Ukmergės tolerancija“ Erika Buikauskienė  

18. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų Ukmergės filialas 

Regimantas Baravykas Pasitraukė iš susirinkimo 

nuo 7 klausimo 

19. UAB „Auditorių profesinė bendrija“ Aldona Kabokienė  

20. UAB „Geras skonis“ Zofija Belickienė  

21. UAB „Deltuvos veterinarija“ Izolda Žemaitė Prisijungė prie susirinkimo 

nuo 3 klausimo 

22. Ūkininkas Dalius Varnas Pasitraukė iš susirinkimo 

nuo 5 klausimo 

23. Ūkininkas Šarūnas Žentelis  

24. Ūkininkas Mindaugas Pažiūra  

25. Ūkininkė Janina Stancikaitė-

Strikienė 

 

26. UAB „Litwool“ Algirdas Pupšys  

27. UAB „Gindraja“ Gema Pastuškovienė  

28. Ūkininkas Mantas Dubininkas  

29. Fizinis asmuo Danutė Užkurėlytė  

30. Fizinis asmuo Asta Leonavičienė  

31. Fizinis asmuo Vaidotas Kalinas  

 

Kandidatai į naujus VVG narius:  

Eil. 

Nr. 
VVG narys Deleguotas asmuo 

(vardas, pavardė) 

Pastaba 

1. Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo 

bendruomenė 

Danguolė Vinckienė  

2. VšĮ „Keliaujantys skoniai“ Gintė Ivanauskienė  

3. VšĮ „Užimtumo namai“ Aurelijus Deviatnikovas Pasitraukė iš susirinkimo 

nuo 5 klausimo 

4. Leonpolio bendruomenė Kristina Kaselienė  

5. VšĮ „Žvaigždžių slėnis LT“ Šarūnas Stulpinas  

6. Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga Angelė Jokubynienė  

 

VVG administracijos darbuotojai:  

Eil. 

Nr. 
Pareigos Darbuotojas (vardas, pavardė) 

1. VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė 

2. Finansininkė Evelina Kaselienė 

3. Viešųjų ryšių specialistė Miglė Rutkauskienė 

 



Svečio teisėmis dalyvauja Vaidutė Sakolnikienė (vadovaujantis VVG įstatų 5.5. punktu, „Narystė 

pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė data“; prašymas išstoti 

gautas 2021 m. balandžio 8 d.). 

 

Visuomeninė organizacija „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ 2021 m. balandžio 8 d. turi 40 

narių. Susirinkimo pradžioje prisijungė 30 narių. Kvorumas yra. Nuo 3 darbotvarkės klausimo 

prisijungė dar vienas narys – Izolda Žemaitė.   

 

Susirinkimo pirmininke išrinkta Agnė Balčiūnienė, sekretore Rasa Kumetaitienė, balsų 

skaičiavimui - Evelina Kaselienė ir Miglė Rutkauskienė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

2. Dėl Ukmergės rajono VVG veiklos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo. 

3. Dėl Ukmergės rajono VVG finansinės ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo. 

4. Dėl naujų Ukmergės rajono VVG narių priėmimo ir narių išstojimo. 

5. Dėl Ukmergės rajono VVG valdybos rinkimų. 

6. Dėl Ukmergės rajono VVG pirmininko rinkimų. 

7. Dėl Ukmergės rajono VVG pirmininko pavaduotojo rinkimų. 

8. Dėl Ukmergės rajono VVG buveinės keitimo. 

9. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 

VVG pirmininkė Agnė Balčiūnienė supažindino su susirinkimo darbotvarke ir pasiūlė papildyti 

darbotvarkės klausimą ne tik dėl naujų narių priėmimo, bet ir dėl narių išstojimo, kadangi 2021 m. 

balandžio 7 ir 8 d. buvo gauti  dviejų narių prašymai dėl išstojimo. Klausimų dėl darbotvarkės 

nebuvo. Pirmininkė pasiūlė tvirtinti darbotvarkę. 

NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti Ukmergės rajono VVG darbotvarkę. 

Balsavimo rezultatai: ,,už“ – 30, ,,prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Ukmergės rajono VVG veiklos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo. 

Susirinkimo pirmininkė priminė, kad Ukmergės rajono VVG 2020 m. veiklos ataskaita buvo 

išsiųsta VVG nariams susipažinimui, buvo paprašyta su veiklos ataskaita susipažinti iki 

susirinkimo. Klausimus dėl veiklos ataskaitos nariai galėjo pateikti el. paštu iki balandžio 7 d. 17.00 

val. Dėl laiko stokos susirinkimo metu ataskaitos nutarta nepristatinėti. Klausimų el. paštu gauta 

nebuvo. Susirinkimo metu Regimantas Baravykas paprašė pateikti informaciją apie VšĮ „Veprių 



akademija“ įgyvendinamą projektą: kokios vykdomos veiklos, kokia projekto vertė, kada projektą 

planuojama baigti. Aldona Kabokienė paklausė, kieno nuosavybėje yra tvarkomas pastatas, kaip 

projektas prisideda prie turizmo skatinimo Vepriuose. VVG administracijos darbuotojos pateikė 

prašomą informaciją. Daugiau klausimų pateikta nebuvo. Agnė Balčiūnienė pasiūlė patvirtinti 

pateiktą ataskaitą. 

NUTARTA. Patvirtinti Ukmergės rajono VVG veiklos ataskaitą už 2020 metus. 

Balsavimo rezultatai: ,,už“ – 30, ,,prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Ukmergės rajono VVG finansinės ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo. 

Susirinkimo pirmininkė priminė, kad Ukmergės rajono VVG 2020 m. finansinė ataskaita buvo 

išsiųsta VVG nariams susipažinimui, buvo paprašyta su finansine ataskaita susipažinti iki 

susirinkimo. Klausimus dėl veiklos ataskaitos nariai galėjo pateikti el. paštu iki balandžio 7 d. 17.00 

val. VVG valdybos narė Aldona Kabokienė paprašė pateikti balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą. 

Minėti dokumentai pateikti ir paviešinti visiems VVG nariams. Daugiau klausimų el. paštu gauta 

nebuvo. Dėl laiko stokos susirinkimo metu ataskaitos nutarta nepristatinėti. Susirinkimo pirmininkė 

atkreipė dėmesį, kad prie susirinkimo dalyvių prisijungė dar vienas VVG narys – Izolda Žemaitė, 

todėl vienetu padidės balsuojančiųjų skaičius. Susirinkimo metu Aldona Kabokienė pateikė pastabą, 

kad pateiktose finansinėse ataskaitose nesimato ES paramos lėšų, kurios yra skirtos vietos 

projektams. Finansininkė Evelina Kaselienė paaiškino, kad ES paramos lėšas, kurios yra skirtos 

vietos projektams, administruoja ir mokėjimo prašymus vertina Nacionalinė mokėjimo agentūra 

(NMA). NMA paramos lėšas perveda tiesiogiai vietos projektų vykdytojams į jų sąskaitas, todėl 

projektams skirtos paramos lėšos nepatenka į VVG sąskaitą ir neatsispindi VVG finansinėje 

ataskaitoje.  Buvusi VPS administravimo vadovė Gintė Ivanauskienė papildė, kad visos vietos 

projektams skirtos ir panaudotos paramos lėšos atsispindi metinėje vietos plėtros strategijos (VPS) 

įgyvendinimo ataskaitoje, kurią kartu su NMA rengia vietos veiklos grupė. Ji paaiškino, kad ši 

ataskaita būna teikiama kasmet VVG valdybai tvirtinti. 2021 m. sausio 28 d. minėta ataskaita buvo 

pristatyta ir vienbalsiai patvirtinta  VVG valdybos posėdyje. Po diskusijų buvo sutarta, kad VPS 

ataskaita taip pat bus teikiama ir visuotiniam narių susirinkimui. 

NUTARTA. Patvirtinti Ukmergės rajono VVG finansinę ataskaitą už 2020 metus. 

Balsavimo rezultatai: ,,už“ – 30, ,,prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1 (Regimantas Baravykas).  

 

4. SVARSTYTA. Dėl naujų Ukmergės rajono VVG narių priėmimo ir narių išstojimo. 

Vadovaujantis Visuomeninės organizacijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ įstatų 7.1.10. 

punktu, visuotinis narių susirinkimas priima naujus narius ir sprendžia narystės sustabdymo VVG 

klausimus. Agnė Balčiūnienė informavo, kad gauti 8 prašymai priimti į VVG narius. 

Agnė Balčiūnienė išvardino kandidatus į naujus VVG narius: 



- Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo  bendruomenė – deleguotas asmuo Danguolė Vinckienė; 

- VšĮ „Keliaujantys skoniai“ – deleguotas asmuo Gintė Ivanauskienė; 

- VšĮ „Veikmergė“ – deleguotas asmuo Darius Rinkevičius (nedalyvavo); 

- VšĮ „Užimtumo namai“ – deleguotas asmuo Aurelijus Deviatnikovas;  

- Leonpolio kaimo bendruomenė – deleguotas asmuo Kristina Kaselienė;  

- VšĮ „Žvaigždžių slėnis LT“ – deleguotas asmuo Šarūnas Stulpinas;  

- Klubas „Miško broliai“ – deleguotas asmuo Benas Blusius (nedalyvavo);  

- Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga – deleguotas asmuo Angelė Jokubynienė. 

Visi dalyvavę kandidatai trumpai prisistatė ir nurodė stojimo motyvus. Regimantas Baravykas 

išsakė pretenziją, kad neturėtų būti priimti tie kandidatai, kurie nedalyvauja visuotiniame 

susirinkime. Algirdas Pupšys pasiūlė atidėti nedalyvaujančiųjų priėmimą. Agnė Balčiūnienė 

paaiškino, kad nedalyvaujantys VšĮ „Veikmergė“ bei klubas “Miško broliai“ yra visiems gerai 

žinomos organizacijos, bendradarbiaujančios su Ukmergės rajono VVG, abi yra pateikusios 

prašymus ir visus reikalingus dokumentus įstoti į VVG narius, apie savo negalėjimą  dalyvauti 

informavo iš anksto, o negalėjimas dalyvauti susirinkime neturėtų būti pagrindas jų nepriimti, todėl 

pasiūlė balsuoti.  

Balsavimo rezultatai: ,,už“ – 30, ,,prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1 (Regimantas Baravykas). 

NUTARTA. Priimti į Ukmergės rajono vietos veiklos grupę šiuos narius: Ukmergės rajono 

Tulpiakiemio kaimo  bendruomenę, VšĮ „Keliaujantys skoniai“, VšĮ „Veikmergė“, VšĮ „Užimtumo 

namai“, Leonpolio kaimo bendruomenę, VšĮ „Žvaigždžių slėnis LT“, klubą „Miško broliai“, 

Ukmergės krašto bendruomenių sąjungą.  

Agnė Balčiūnienė informavo, kad yra gauti 2 prašymai išstoti iš VVG narių. Juos pateikė Ukmergės 

rajono Siesikų gimnazija bei Vaidutė Sakolnikienė. Siesikų gimnazijos deleguotas asmuo Gražina 

Savilionienė susirinkime dalyvauti atsisakė, 2021 m. balandžio 7 d. pateiktame prašyme išstoti 

nurodė išstojimo priežastį - gimnazija nebedalyvauja Ukmergės rajono VVG veikloje. Vaidutė 

Sakolnikienė susirinkime dalyvavo svečio teisėmis, kadangi 2021 m. balandžio 8 d. pateikė 

prašymą išbraukti ją iš VVG narių. Išstojimo priežastį ji nurodė pasikeitusį savo veiklos pobūdį. 

Vadovaujantis VVG įstatų 5.5. punktu: „Narystė pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei 

prašyme nenurodyta vėlesnė data. Tokio nario išstojimą tvirtina Ukmergės VVG valdyba“. 

Pirmininkė informavo, kad minėtų dviejų narių išstojimas bus patvirtintas artimiausiame Ukmergės 

rajono VVG valdybos posėdyje. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Ukmergės rajono VVG valdybos rinkimų. 

Simonas Kalesnykas paklausė, ar gali balsuoti naujai išrinkti nariai. Gintė Kanapeckaitė paaiškino, 

kad nauji nariai balsuoti gali, nes tokia teisė jiems suteikiama nuo visuotinio narių susirinkimo 

sprendimo, įtraukti juos į VVG narius, priėmimo. Pirmininkė informavo, kad dėl to balsuojančiųjų 



skaičius didėja (+6). Taip pat atkreipė dėmesį, kad 2 nariai (Dalius Varnas ir Aurelijus 

Deviatnikovas) nuo 5 klausimo pasitraukė iš susirinkimo, todėl balsuojančių skaičius mažėja (-2), 

t.y. balsuojančiųjų lieka: 31 + 6 – 2 = 35. 

Susirinkimo pirmininkė priminė, kad vadovaujantis Visuomeninės organizacijos „Ukmergės rajono 

vietos veiklos grupės“ įstatais, VVG valdybą sudaro 17 narių, atstovaujančių 3 sektoriams:  7 nariai  

- pilietinės visuomenės sektoriui, 5 nariai – verslo sektoriui, 5 nariai – vietos valdžios sektoriui 

(savivaldybei). Taip pat turi būti išlaikyta lyčių pusiausvyra (t. y. abiejų lyčių atstovai turi sudaryti 

ne mažiau kaip 7 ir ne daugiau kaip 10 valdybos narių) bei valdyboje turi dalyvauti ne mažiau kaip 

6 asmenys iki 40 m. amžiaus. 

Pirmininkė pasiūlė peržiūrėti kiekvieno sektoriaus narių sąrašus atskirai ir pirmiausia balsuoti už 

kiekvieną sektorių atskirai. 

Valdžios sektorių, t. y. savivaldybės atstovus paskiria meras arba taryba. 2019 m. naujai išrinkta 

rajono valdžia tarybos sprendimu delegavo  naujus 5 atstovus nuo valdžios sektoriaus. Minėtas 

tarybos sprendimas yra galiojantis, nuo šių narių išrinkimo nepraėjo 3 metai, todėl valdžios 

sektoriaus atstovai toliau gali likti valdyboje.  

Eil. 

Nr. 
Deleguoto asmens vardas, 

pavardė 

VVG narys 

1. Agnė Balčiūnienė Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

2. Vidmantas Krikštaponis Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

3. Dalė Steponavičienė Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

4. Saulius Rutavičius Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

5. Reda Liubomirskienė Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

 

Žodžiu pritarta, kad valdžios sektoriui Ukmergės rajono VVG valdyboje atstovaus tie patys 

savivaldybės tarybos deleguoti asmenys.  

Agnė Balčiūnienė priminė, kad pilietinės visuomenės sektorių valdyboje šiuo metu atstovauja: 

Eil. 

Nr. 
Deleguoto asmens vardas, 

pavardė 

VVG narys 

1. Auksė Pusvaškienė Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė 

2. Aldona Medonienė Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė 

3. Virgilijus Jankauskas Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė 

4. Jonas Dragūnas VšĮ „Skautų slėnis“ 

5. Vytautas Adolfas Marčauskas Ukmergės rajono Šventupės kaimo bendruomenė 

6. Ramunė Varnienė Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė 

7. Gintautas Povylius Želvos bendruomenė 

  

Vadovaujantis Ukmergės rajono VVG įstatų 8.10. punktu, ilgiausiai valdybos narys gali būti 2 

kadencijas. Aldona Medonienė, Vytautas Adolfas Marčauskas ir Jonas Dragūnas valdyboje yra jau 

2 kadencijas iš eilės, todėl šie nariai toliau būti valdybos nariais nebegali. Pirmininkė pristatė 

galimų kandidatų į pilietinės visuomenės sektorių sąrašą. Bendru sutarimu buvo priimtas 

pasiūlymas palikti esamus valdybos narius, o vietoje 3 narių, kurie valdybos nariais buvo 2 



kadencijas iš eilės, pasiūlyti nauji kandidatai: Simonas Kalesnykas, Aurelijus Deviatnikovas, 

Kristina Kaselienė, Gintė Ivanauskienė bei Angelė Jokubynienė. Simonas Kalesnykas kandidatuoti 

atsisakė, Aurelijus Deviatnikovas pasiūlytas bendru sutarimu,  Gintė Ivanauskienė ir Angelė 

Jokubynienė pasiūlytos balsų dauguma. 

Žodžiu pritarta sekančiai pilietinės visuomenės sektoriaus sudėčiai: 

Eil. 

Nr. 
Deleguoto asmens vardas, 

pavardė 

VVG narys 

1. Auksė Pusvaškienė Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė 

2. Virgilijus Jankauskas Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenė 

3. Ramunė Varnienė Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenė 

4. Gintautas Povylius Želvos bendruomenė 

5. Aurelijus Deviatnikovas VšĮ „Užimtumo namai“ 

6. Gintė Ivanauskienė VšĮ „Keliaujantys skoniai“ 

7. Angelė Jokubynienė Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga 

 

Pirmininkė priminė, kad verslo sektorių valdyboje šiuo metu atstovauja: 

Eil. 

Nr. 
Deleguoto asmens vardas, 

pavardė 

VVG narys 

1. Aldona Kabokienė UAB „Auditorių profesinė bendrija“ 

2. Šarūnas Žentelis Ūkininkas 

3. Janina Stancikaitė-Strikienė Ūkininkė 

4. Algirdas Pupšys UAB „Litwool“ 

5. Gema Pastuškovienė UAB „Gindraja“ 

  

Agnė Balčiūnienė informavo, kad Janina Stancikaitė-Strikienė ir Šarūnas Žentelis valdyboje yra jau 

2 kadencijas iš eilės, todėl šie nariai toliau būti valdybos nariais nebegali. Pirmininkė pristatė 

galimų kandidatų į verslo sektorių sąrašą. Bendru sutarimu buvo priimtas pasiūlymas toliau palikti 

esamus valdybos narius, o vietoje 2 narių, kurie dirbo 2 kadencijas iš eilės, buvo siūlomi nauji 

kandidatai. Mantas Dubininkas pasisiūlė pakeisti Šarūną Žentelį. Vietoje Janinos Stancikaitės-

Strikienės, balsų dauguma pasiūlyta Izolda Žemaitė. Žodžiu pritarta sekančiai verslo sektoriaus 

sudėčiai: 

Eil. 

Nr. 
Deleguoto asmens vardas, 

pavardė 

VVG narys 

1. Aldona Kabokienė UAB „Auditorių profesinė bendrija“ 

2. Algirdas Pupšys UAB „Litwool“ 

3. Gema Pastuškovienė UAB „Gindraja“ 

4. Mantas Dubininkas Ūkininkas 

5. Izolda Žemaitė UAB „Deltuvos veterinarija“ 

 

Išrinkus kiekvieno sektoriaus narius, buvo perskaičiuota, ar yra išlaikoma lyčių pusiausvyra bei 

asmenų iki 40 m. amžiaus skaičius, kaip nustatyta VVG įstatuose. Lyčių pusiausvyra pagal 

nustatytus procentus išlaikyta – į valdybą išrinkti 7 vyrai ir 10 moterų (abiejų lyčių atstovai sudaro 



ne mažiau kaip 40 proc. ir ne daugiau kaip 60 proc. valdybos organo narių), taip pat išrinkti 6 

asmenys iki 40 m. amžiaus (turi būti ne mažiau nei 6 asmenys iki 40 m. amžiaus).  

Agnė Balčiūnienė išvardino pilną būsimos VVG valdybos sudėtį ir pasiūlė šiai sudėčiai pritarti: 

Eil. 

Nr. 
Deleguoto asmens 

vardas, pavardė 

Atstovaujamas 

sektorius 

VVG narys Amžius 

1. Agnė Balčiūnienė Valdžios sektorius  

Ukmergės rajono 

savivaldybės administracija 

 

iki 40 

2. Vidmantas Krikštaponis Valdžios sektorius  

3. Dalė Steponavičienė Valdžios sektorius  

4. Saulius Rutavičius Valdžios sektorius iki 40 

5. Reda Liubomirskienė Valdžios sektorius  

6. Auksė Pusvaškienė Pilietinė visuomenė Ukmergės rajono Lyduokių 

kaimo bendruomenė 

 

7. Virgilijus Jankauskas Pilietinė visuomenė Ukmergės rajono Vidiškių 

miestelio bendruomenė 

 

8. Ramunė Varnienė Pilietinė visuomenė Ukmergės rajono Laičių 

kaimo bendruomenė 

 

9. Gintautas Povylius Pilietinė visuomenė Želvos bendruomenė  

10. Aurelijus Deviatnikovas Pilietinė visuomenė VšĮ „Užimtumo namai“  

11. Gintė Ivanauskienė Pilietinė visuomenė VšĮ „Keliaujantys skoniai“ iki 40 

12. Angelė Jokubynienė Pilietinė visuomenė Ukmergės krašto 

bendruomenių sąjunga 

 

13. Aldona Kabokienė Verslo sektorius UAB „Auditorių profesinė 

bendrija“ 

 

14. Algirdas Pupšys Verslo sektorius UAB „Litwool“ iki 40 

15. Gema Pastuškovienė Verslo sektorius UAB „Gindraja“  

16. Mantas Dubininkas Verslo sektorius Ūkininkas iki 40 

17. Izolda Žemaitė Verslo sektorius UAB „Deltuvos veterinarija“ iki 40 

 

Balsavimo rezultatai: ,,už“ – 35, ,,prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.  

NUTARTA. Patvirtinti Ukmergės rajono VVG valdybos sudėtį ir įregistruoti naujai išrinktą 

valdybą Registrų centre. 

Pirmininkė Agnė Balčiūnienė priminė, kad naujai išrinkta valdyba turės prisiimti Ukmergės rajono 

vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo įsipareigojimus. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Ukmergės rajono VVG pirmininko rinkimų. 

Susirinkimo pirmininkė Agnė Balčiūnienė informavo, kad keičiant ir atnaujinant valdybą, tikslinga 

naujai rinkti ir Ukmergės VVG pirmininką bei paragino siūlyti kandidatus. Gina Pažiūrienė pasiūlė 

VVG pirmininke išrinkti naują valdybos narę Gintę Ivanauskienę. Gintė Ivanauskienė kandidatuoti 

atsisakė. Balsų dauguma buvo pasiūlyta pirmininke perrinkti Agnę Balčiūnienę. Pirmininkė atkreipė 

dėmesį, kad  nuo 6 klausimo iš susirinkimo pasitraukė dar vienas narys - Jonas Dragūnas, todėl 

balsuojančių skaičius mažėja (-1), t.y. balsuojančiųjų lieka: 35 - 1 = 34. 

NUTARTA. Išrinkti Agnę Balčiūnienę Ukmergės rajono VVG pirmininke. 

Balsavimo rezultatai: ,,už“ – 34, ,,prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.  

 



 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Ukmergės rajono VVG pirmininko pavaduotojo rinkimų. 

Susirinkimo pirmininkė Agnė Balčiūnienė informavo, kad keičiant ir atnaujinant valdybą, tikslinga 

rinkti Ukmergės VVG  pirmininko pavaduotoją. Vadovaujantis VVG įstatų 9.2 punktu, naujai 

išrinktas pirmininkas teikia susirinkimui pirmininko pavaduotojo kandidatūrą. Pirmininkė pasiūlė 

iki šiol buvusios pirmininko pavaduotojos Ramunės Varnienės kandidatūrą  ir pakvietė balsuoti.  

Pirmininkė atkreipė dėmesį, kad  nuo 7 klausimo iš susirinkimo pasitraukė Regimantas Baravykas, 

todėl balsuojančių skaičius mažėja (-1), t.y. balsuojančiųjų lieka: 34 - 1 = 33. 

Balsavimo rezultatai: ,,už“ – 33, ,,prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.  

NUTARTA. Išrinkti Ukmergės rajono VVG pirmininko pavaduotoja Ramunę Varnienę. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl Ukmergės rajono VVG buveinės keitimo. 

Ukmergės rajono VVG įstatų 7.1. punkte nurodyta, kad visuotinis narių susirinkimas keičia 

Ukmergės VVG buveinę. Šiuo metu Ukmergės rajono VVG buveinė yra Ukmergės rajono 

savivaldybei priklausančiose patalpose Kauno g. 16A, kurios šiuo metu yra parduodamos aukcione. 

Pirmininkė Agnė Balčiūnienė informavo VVG narius, kad yra surastos patalpos, esančios  Kęstučio 

a. 7, tinkančios VVG veiklai ir pasiūlė balsuoti už tai, kad būtų pakeistas VVG buveinės adresas iš 

Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Kauno g. 16A-5 į Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Kęstučio a. 7.  

Pirmininkė atkreipė dėmesį, kad  nuo 8 klausimo iš susirinkimo pasitraukė Ramunė Varnienė, todėl 

balsuojančių skaičius mažėja (-1), t.y. balsuojančiųjų lieka: 33 - 1 = 32. 

Balsavimo rezultatai: ,,už“ – 32, ,,prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0, 

NUTARTA. Pakeisti VVG buveinės adresą iš Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Kauno g. 16A-5 į 

Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Kęstučio a. 7. Įgalioti VVG pirmininkę Agnę Balčiūnienę spręsti 

Ukmergės r. VVG buveinės keitimo klausimą. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė 


