
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-05-21 Nr. 06 

Ukmergė 

 

Posėdžio vieta: posėdis vyko rašytinės procedūros būdu iki 2021 m. gegužės 20 d. 17:00 val.  

elektroninio pašto adresu: r.kumetaitiene@ukmergesvvg.lt  

 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje dalyvavo 11 Ukmergės rajono VVG valdybos narių iš 17: 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius; 

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

3. Gintautas Povylius, pilietinė visuomenė; 

4. Virgilijus Jankauskas, pilietinė visuomenė; 

5. Aldona Kabokienė, verslo sektorius; 

6. Kristina Kaselienė, pilietinė visuomenė; 

7. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius; 

8. Algirdas Pupšys, verslo sektorius; 

9. Auksė Pusvaškienė, pilietinė visuomenė; 

10. 

11. 

Dalė 

Ramunė 

Steponavičienė, 

Varnienė, 

valdžios sektorius; 

pilietinė visuomenė. 

 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo (FSA) tikslinimo pagal priemonę „Parama investicijoms į 

kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą“. 

 

1. SVARSTYTA.  Finansavimo sąlygų aprašo (FSA) tikslinimas pagal priemonę „Parama 

investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius objektus ir kraštovaizdžio gerinimą“. 

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

2018 m. gegužės 9 d. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 04 

patvirtinto finansavimo sąlygų aprašo  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“. 

Ukmergės rajono savivaldybės Deltuvos pagrindinė mokykla baigia įgyvendinti projektą „Deltuvos 

pagrindinės mokyklos stadiono (krepšinio-tinklinio aikštelės, bėgimo tako) atnaujinimas“ Nr. UKME-

mailto:r.kumetaitiene@ukmergesvvg.lt


LEADER-6B-I-01-2018-01. Projekto įgyvendinimo pabaiga buvo numatyta 2021-05-15  Projektas 

galėjo būti 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.). 

Deltuvos pagrindinė mokykla kreipėsi į VVG su prašymu pratęsti projekto įgyvendinimo terminą iki 

2021 m. birželio 20 d. (terminas buvo iki 2021 m. gegužės 15 d.), kadangi nespėjo  įregistruoti registrų 

centre sutvarkytų krepšinio bei tinklinio aikštelių ir bėgimo takų. 

Norėdami padėti pareiškėjui užbaigti projektą ir pasiekti rodiklius, siūloma patikslinti  finansavimo 

sąlygų aprašą, pratęsiant vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 36 mėn., t.y. tiek, kiek leidžia 

administravimo taisyklės. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. Vienbalsiai pritarta patikslinti FSA. 

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

 

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“. 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  

 


