
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-07-28 Nr. 07 

Ukmergė 

 

Posėdžio data: 2021 m. liepos 28 d. 

Posėdžio vieta: Kęstučio a. 7, Ukmergė 

Posėdžio laikas: 17.30 val. 

 

Posėdžio pirmininkė – Ramunė Varnienė 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje dalyvavo 10 Ukmergės rajono VVG valdybos narių iš 17: 

 

1. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius; 

2. Vidmantas Krikštaponis, valdžios sektorius; 

3. Saulius  Rutavičius, valdžios sektorius; 

4. Mantas  Dubininkas, verslo sektorius; 

5. Algirdas Pupšys, verslo sektorius; 

6. Izolda Žemaitė, verslo sektorius; 

7. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

8. Virgilijus Jankauskas, pilietinė visuomenė; 

9. Ramunė Varnienė, pilietinė visuomenė; 

10. Gintė  Ivanauskienė, pilietinė visuomenė. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo 

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

tvirtinimo. 

2. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Investicijos į 

materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai“ Nr. LEADER-

19.2-4.2 tvirtinimo. 

3. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Alytaus rajono VVG parengtame teritorinio 

bendradarbiavimo projekte „Sąveikos lauku - sumanumo link“. 

4. Einamieji klausimai. 

 

 

1. SVARSTYTA.  Finansavimo sąlygų aprašo (FSA) tvirtinimas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo 

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

KALBĖJO. VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ pirmininkės pavaduotoja Ramunė Varnienė 

paprašė VPS administravimo vadovės Rasos Kumetaitienės pristatyti kvietimą Nr. 31 teikti vietos 

projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio 



verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. Rasa Kumetaitienė informavo valdybos 

narius, kad FSA parengtas remiantis anksčiau vykusio kvietimo pagal atitinkamas priemones aprašu, 

atlikti tik nežymūs pakeitimai, susiję su vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimais. Buvo 

priminta, kad viešųjų ryšių specialistė visiems valdybos nariams prieš posėdį elektroniniu paštu 

susipažinimui išsiuntė finansavimo sąlygų aprašą. R. Kumetaitienė paprašė valdybos narių pateikti 

savo pastebėjimus ir užduoti klausimus dėl finansavimo sąlygų aprašo. Valdybos nariai klausimų ir 

pastabų nepateikė. R. Kumetaitienė paaiškino, kad pasikeitus Vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėms, informacija apie kvietimą 

turi būti paskelbta ne vėliau kaip prieš mėnesį iki vietos projektų priėmimo pradžios ir pasiūlė kvietimą 

teikti paraiškas Nr. 31 skelbti nuo 2021-09-15 iki 2021-10-28. R. Varnienė pasiūlė pritarti parengtam 

FSA pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti“. 

NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS priemonės „Ūkio ir 

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

6.2. 

Balsavo: „už“- 10; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

2. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo (FSA) tvirtinimas pagal VPS priemonės „Investicijos į 

materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai“ Nr. LEADER-

19.2-4.2. 

KALBĖJO. VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė pristatė kvietimą Nr. 30 teikti vietos 

projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės 

ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai“ Nr. LEADER-19.2-4.2. Valdybos nariai buvo informuoti, kad 

FSA parengtas remiantis ankščiau vykusio kvietimo pagal atitinkamas priemones aprašu, kuriame 

atlikti keli pakeitimai, susiję su vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimais. Šis FSA viešųjų 

ryšių specialistės elektroniniu paštu taip pat buvo išsiųstas visiems valdybos nariams susipažinimui. R. 

Kumetaitienė paprašė valdybos narių pateikti savo pastebėjimus ir užduoti klausimus dėl finansavimo 

sąlygų aprašo. Valdybos nariai klausimų ir pastabų nepateikė. R. Kumetaitienė pasiūlė kvietimą teikti 

paraiškas Nr. 30 skelbti nuo 2021-09-15 iki 2021-10-28. Pirmininkės pavaduotoja R. Varnienė pasiūlė 

pritarti parengtam FSA pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama 

žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai“ Nr. LEADER-19.2-4.2. 

NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS priemonės „Investicijos 

į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai“ Nr. LEADER-

19.2-4.2. 

Balsavo: „už“- 10; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Alytaus rajono VVG parengtame 

teritorinio bendradarbiavimo projekte „Sąveikos lauku - sumanumo link". 

KALBĖJO. VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė pristatė Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės parengtą teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku - sumanumo link", kurio tikslas 

yra apjungti projekto partnerius bendrai veiklai, skatinant projekto dalyvių kūrybiškumą rengiant 

naujas vietos plėtros strategijas ir planuojant įgyvendinti sumanių kaimų modelius. R. Kumetaitienė 

informavo, kad projekto vertė yra 63 158 Eur, o Ukmergės rajono VVG kaip partnerio indėlis būtų 886 

Eur. Buvo paaiškinta, kad per 16 projekto įgyvendinimo mėnesių bus suorganizuota 12 nuotolinių 

mokymų ir 3 kūrybinių partnerysčių dirbtuvės kiekvienoje kaimiškoje partnerio teritorijoje, kuriose 

vyks 15 patyriminių seminarų. Valdybos nariai uždavė klausimus apie projekto veiklas bei pridėtinę jų 

vertę. Posėdžio pirmininkė R. Varnienė pasiūlė pritarti dalyvavimui Alytaus rajono VVG parengtame 

teritorinio bendradarbiavimo projekte „Sąveikos lauku - sumanumo link“ partnerio teisėmis. 

NUTARTA. Patvirtinti dalyvavimą partnerio teisėmis Alytaus rajono VVG parengtame teritorinio 

bendradarbiavimo projekte „Sąveikos lauku - sumanumo link“. 

Balsavo: „už“- 10; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

 



4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

KALBĖJO. VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė valdybos narius supažindino su Ukmergės 

rajono VVG pasiekta pažanga: finansinio rezultatyvumo rodiklis - 79,7 proc., fizinio rezultatyvumo 

rodiklis - 85 proc., naujų darbo vietų sukūrimo rodiklis – 87 proc. Valdybos nariai informuoti, kad 

Ukmergės rajono VVG bus skirta papildomai lėšų iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 

priemonės (EURI) bei KPP lėšų. Artimiausiu metu visos VVG turi gauti raštus iš NMA, kuriuose bus 

nurodytos kiekvienai VVG galimos skirti sumos ir, atsižvelgiant į gautas sumas, nurodyta atlikti VPS 

keitimus. Todėl rugpjūčio mėn. vėl bus kviečiamas Ukmergės rajono valdybos posėdis dėl VPS 

keitimo. 

Pasidžiaugta, kad Lietuvos kaimo tinklo organizuotuose Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimuose 

„Gerovės kūrėjų“ nominacijoje VšĮ „Užimtumo namai“ projektas pripažintas nugalėtoju. 

R. Kumetaitienė informavo, kad UAB „ESTEP Vilnius“ Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliko 

tyrimą „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ įtaka 

skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę kaimo plėtrą 2014–2020 m.“. Valdybos 

nariai buvo supažindinti su pagrindiniais tyrimo aspektais, akcentuota Ukmergės rajono VVG pozicija 

kitų VVG atžvilgiu pagal vietos projektų teritorinės aprėpties laipsnį, valdybos posėdžių lankomumą, 

atstovavimo proporcijas posėdžių metu, su partneriais vykdomų projektų dalis ir kt. Valdybos nariai 

informuoti, kad visą tyrimo medžiagą gali rasti internetinėje svetainėje www.ukmergesvvg.lt. 

VPS administravimo vadovė informavo, kad LR Specialiųjų tyrimų tarnyba visų 49 VVG mastu atliko 

tyrimą dėl korupcijos rizikos analizės vietos veiklos grupių veiklos vykdymo ir priežiūros srityje ir 

supažindino su pagrindiniais tyrimo aspektais, liečiančiais ir Ukmergės rajono VVG. Valdybos nariai 

informuoti, kad visą STT tyrimo medžiagą gali rasti internetinėje svetainėje www.ukmergesvvg.lt. 

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, pasirašė įsakymą, kad į naujai renkamus VVG vadovus ir 

valdybą draudžiama pretenduoti politikams ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojams, o vietos 

valdžiai šiose grupėse atstovautų kitos savivaldybėje veikiančios viešojo sektoriaus įstaigos. Valdybos 

nariai buvo informuoti, kad pakeistos VPS atrankos taisyklės. Visi valdybos nariai iki visuotinio narių 

susirinkimo rinkimų arba per 6 mėn. nuo išrinkimo turi būti išklausę viešųjų ir privačių interesų 

derinimo ir deklaravimo bei korupcijos prevencijos kursus. Visi valdybos nariai buvo informuoti, kad 

VVG tinklas kartu su VTEK antrą kartą organizuoja kursus tiems, kurie neturėjo galimybės sudalyvauti 

pirmuosiuose. Mokymai tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“ vyks 2021 m. rugpjūčio 26 d. 

10.00 val. nuotoliniu būdu.  

Taip pat valdybos nariai informuoti, kad atnaujintos Ukmergės rajono vietos veiklos grupės Asmens 

duomenų tvarkymo taisyklės, kurios skelbiamos internetinėje svetainėje www.ukmergesvvg.lt. Visi 

nariai supažindinti, kur ir kokiais tikslais tvarkomi jų asmens duomenys bei informuoti, kad jų bus 

paprašyta pasirašyti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Atsižvelgiant į tai, kad dėl COVID-19 jau du ataskaitinius susirinkimus iš eilės  nebuvo galimybės 

VVG nariams susitikti „gyvai“, buvo pasiūlyta sukviesti visuotinį narių susirinkimą.  Visi dalyvavę 

valdybos nariai pritarė pasiūlymui sukviesti visuotinį VVG narių susirinkimą 2021 m. rugsėjo 8 d. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Ramunė Varnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  
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