
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-05-07 Nr. 05 

Ukmergė 

Posėdis įvyko  2021 m. gegužės 6 d. 17:45 val. nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir 

pokalbių platformą Zoom. 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvauja 14 valdybos narių iš 17: 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius; 

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

3. Mantas Dubininkas, verslo sektorius; 

4. Virgilijus Jankauskas, pilietinė visuomenė; 

5. Aldona Kabokienė, verslo sektorius; 

6. Kristina Kaselienė, pilietinė visuomenė; 

7. Vidmantas Krikštaponis, valdžios sektorius; 

8. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius; 

9. Algirdas Pupšys, verslo sektorius; 

10. Auksė Pusvaškienė, pilietinė visuomenė; 

11. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius; 

12. Dalė Steponavičienė, valdžios sektorius; 

13. Ramunė Varnienė, pilietinė visuomenė; 

14. Izolda Žemaitė, verslo sektorius. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1.Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) tikslinimo pagal priemonę „Parama 

investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą LEADER-

19.2-SAVA-7. 

2.Einamieji klausimai. 

 

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

investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą LEADER-

19.2-SAVA-7“ tikslinimas. 

Elektroniniu paštu valdybos nariams buvo išsiųstas paaiškinimas, kodėl iškilo poreikis patikslinti   

2018 m. sausio 29 d. Ukmergės rajono VVG valdybos posėdžio protokolu Nr. 1 patvirtintą FSA pagal 

VPS priemonę „Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir 

kraštovaizdžio gerinimą LEADER-19.2-SAVA-7“. 

Ukmergės rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Inžinerinių statinių Dariaus ir Girėno g. 4 Želvoje 

Ukmergės r. sav. rekonstravimas“ Nr. UKME-LEADER-6B-I-01-2018-01. Projekto įgyvendinimo 

pabaiga buvo numatyta 2021 m. kovo 30 d.. Projektas buvo įgyvendinamas 24 mėn.  Vadovaujantis 

Vietos projektų administravimo taisyklėmis kartu su galutiniu mokėjimo prašymu projekto vykdytojas 



turi pateikti faktą apie objekto, į kurį buvo investuota, įregistravimą Registrų centre (RC išplėstinį 

išrašą, deklaraciją apie statybos užbaigimą ir pan.). 

Pateikus VĮ Registrų centrui deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą bei paprašius Nekilnojamojo 

turto registre įregistruoti pagal projektą naujai pastatytą nekilnojamąjį turtą Ukmergės rajono 

savivaldybės vardu, buvo gautas atsakymas apie tokio prašymo atmetimą, nes Nekilnojamojo turto 

registre nepatikslinti žemės sklypo (kadastro Nr. 8192/0001:368), kuriame pastatyti naujieji 

inžinieriniai statiniai, kadastro duomenys, nes pasikeitė žemės sklypo naudmenų kiekybinės 

charakteristikos. 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos Ukmergės skyrių prašydama pakeisti valstybei nuosavybės teise priklausančio, 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomo, Ukmergės rajono 

savivaldybei neatlygintinai laikinai naudotis perduoto žemės sklypo, esančio Dariaus ir Girėno g. 4, 

Želvos mstl., Ukmergės r., kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre. Tik atlikus šiuos veiksmus 

bus galima registruoti naujus inžinierinius statinius (fontaną, buitines nuotekas, vandentiekio tinklus, 

pėsčiųjų takus, taką, atraminę sienutę) Nekilnojamojo turto registre. 

 Projekto vykdytojas prašo projektą pratęsti dar dviem mėnesiams, t.y. iki 2021 m. birželio 30 d. 

Vadovaujantis finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto 2018 m. sausio 29 d. valdybos posėdžio 

protokolu Nr.1, 3.1. punktu, vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis  - iki 24 mėn. nuo vietos 

projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos. 

Norėdami padėti pareiškėjui užbaigti projektą ir pasiekti rodiklius, siūloma patikslinti  2018 m. sausio 

29 d. Ukmergės rajono VVG valdybos posėdžio protokolu Nr.1 patvirtinto FSA 3.1. punktą, vietos 

projekto tinkamą įgyvendinimo laikotarpį nurodant ne – „iki 24 mėn. nuo vietos projekto vykdymo 

sutarties sudarymo dienos“, bet  „iki 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos“. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. Vienbalsiai pritarta patikslinti FSA. 

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

Nebalsavo Vidmantas Krikštaponis, kadangi pasitraukė iš posėdžio. Nuo balsavimo nusišalino Saulius 

Rutavičius, kadangi projekto pareiškėjas yra Ukmergės rajono savivaldybės administracija, o Saulius 

Rutavičius yra Želvos seniūnas. 

 

NUTARTA: Patikslinti FSA pagal VPS priemonę „„Parama investicijoms į kaimo gyventojams 

svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą LEADER-19.2-SAVA-7“. 3.1. punktą, vietos 

projekto tinkamą įgyvendinimo laikotarpį nurodant ne – „iki 24 mėn. nuo vietos projekto vykdymo 

sutarties sudarymo dienos“, bet  „iki 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos“. 

2.SVARSTYTA: Einamieji klausimai. 

2.1. Dėl nuomos sutarties pasirašymo ir kraustymosi į Kęstučio a. 7, III a.  

Posėdžio pirmininkė Agnė Balčiūnienė supažindino su esama situacija dėl patalpų keitimo: Ukmergės 

rajono savivaldybės administracijai parduodant patalpas, kurias pagal panaudos sutartį nuomojosi 

Ukmergės rajono VVG, teko skubiai ieškoti naujų patalpų. Sulaukus tik vieno pasiūlymo, Ukmergės 

rajono VVG pasirašė nuomos sutartį su UAB „Ukrema“ dėl patalpų, esančių adresu Kęstučio a. 7. Dėl 

šios priežasties Ukmergės rajono VVG  buveinės adresas iš Vytauto g. 16A, Ukmergė keičiamas į 

Kęstučio a. 7, Ukmergė. Valdybos nariai pritarė minėtiems pasikeitimams.  

2.2. Dėl Loretos Kalvelienės įdarbinimo pagalbiniams archyvinių bylų tvarkymo darbams. Posėdžio 

pirmininkė paaiškino, kad nuo VVG gyvavimo pradžios archyve prisikaupus byloms ir trūkstant 



žmogiškųjų išteklių bei laiko, per Užimtumo tarnybą pusei metų įdarbinta Loreta Kalvelienė, kuri 

padės tvarkyti archyvines bylas. Bylų naikinimui bus sudaryta bylų naikinimo komisija. 

2.3. Dėl Viešųjų ir privačių interesų deklaracijų. Posėdžio pirmininkė A. Balčiūnienė priminė valdybos 

nariams, kad reikia pateikti Viešųjų ir privačių interesų deklaracijas. Iš 17 valdybos narių deklaracijas 

pateikė 9. Sutarta, kad VVG administracija nepateikusiems deklaracijų dar kartą išsiųs nuorodas į 

privačių interesų registrą. 

2.4. Posėdžio pirmininkė priminė apie Ukmergės rajono VVG „Facebook“ paskyrą, kurioje talpinama 

naujausia su VVG veikla susijusi informacija ir paragino „pamėgti“ tinklalapio paskyrą ir sekti 

naujausią informaciją bei dalintis ja savo paskyrose. 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  

 


