
 

 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-09-02 Nr. 08 

Ukmergė 

 

Posėdžio data: 2021 m. rugsėjo 2 d. 

Posėdžio vieta: Kęstučio a. 7, Ukmergė 

Posėdžio laikas: 17.15 val. 

 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje dalyvavo 14 Ukmergės rajono VVG valdybos narių iš 17: 

 

1. Agnė Balčiūnienė valdžios sektorius; 

2. Vidmantas Krikštaponis, valdžios sektorius; 

3. Dalė  Steponavičienė valdžios sektorius; 

4. Saulius  Rutavičius, valdžios sektorius; 

5. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius; 

6. Auksė  Pusvaškienė pilietinė visuomenė; 

7. Ramunė Varnienė, pilietinė visuomenė; 

8. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

9. Gintė  Ivanauskienė, pilietinė visuomenė. 

10. Kristina  Kaselienė pilietinė visuomenė; 

11. Aldona  Kabokienė verslo sektorius; 

12. Algirdas Pupšys, verslo sektorius; 

13. Gema Pastuškovienė verslo sektorius; 

14. Mantas  Dubininkas, verslo sektorius. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo. 

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

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

ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (Kvietimo Nr. 8) 

keitimo. 

3. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Smulkių 

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

ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (Kvietimo Nr. 

23) keitimo. 



4. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir 

Alytaus rajonuose“ įgyvendinimo. 

5. Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA.  Dėl Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategijos keitimo. 

KALBĖJO. VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ pirmininkė Agnė Balčiūnienė paprašė VPS 

administravimo vadovės Rasos Kumetaitienės pristatyti siūlomus Ukmergės rajono vietos plėtros 

strategijos keitimus. 

Rasa Kumetaitienė informavo, kad 2021 m. rugpjūčio 20 d. gautas raštas iš NMA, kuriame nurodyta, 

kad Ukmergės rajono VVG pasiekus nustatytą pažangą, skiriama papildoma parama VO „Ukmergės 

rajono vietos veiklos grupės“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui pereinamuoju 

laikotarpiu. Papildomai gauta 128 292 Eur EURI lėšų bei 149 556 Eur pereinamojo laikotarpio lėšų. 

Viso 277 848 Eur. Atėmus 20 proc. gautų lėšų (20 proc. lėšų skiriama strategijos administravimui), 

vietos projektų įgyvendinimui papildomai gauta 222 278,40 Eur. Siūloma gautas lėšas vietos projektų 

įgyvendinimui paskirstyti sekančiai: 

- gautas EURI lėšas skirti priemonei „Smulkių bendruomeninių ir pelno nesiekiančių organizacijų 

verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ (Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-5) dviejų papildomų projektų  įgyvendinimui; 

- gautas pereinamojo laikotarpio lėšas skirti priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6) 

veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (Nr. LEADER-19.2-6.2) - 

vieno papildomo projekto įgyvendinimui bei veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti“ (Nr. LEADER-19.2-6.4) – dviejų papildomų projektų įgyvendinimui. 

 

EURI lėšosi  128 292 102 633,60 Eur Siūloma skirti priemonei  

LEADER-19.2-SAVA-5 (2 projektai) 

Pereinamojo laikotarpio 

lėšosii 

 149 556 119 644,80 Eur Siūloma skirti priemonei LEADER-19.2-6:  

LEADER-19.2-6.2 (1 projektas); 

LEADER-19.2-6.2 (2 projektai); 

Iš viso:  277 848 222 278,40 Eur  

 

Atsižvelgiant į gautą papildomą paramą, reikalingas vietos plėtros strategijos keitimas. Pakeista 

strategija su sekimo režimu prieš posėdį buvo išsiųsta valdybos nariams susipažinimui. Posėdžio metu 

aptarti valdybos narės Gintės Ivanauskienės pateikti pasiūlymai dėl  vietos plėtros strategijos 9  dalies 

„VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“ pakeitimų. Atsižvelgiant  į gautas papildomas lėšas bei 

apvarsčius valdybos narės  pateiktus pasiūlymus, vietos plėtros strategijos 9  dalis „VPS priemonių 

ir veiklos sričių aprašymas“ patikslinta sekančiai: 

9.1.1.2. VPS priemonė „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų 

kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ LEADER-19.2-

SAVA-5: Atsižvelgiant  į gautas papildomas lėšas, patikslinta planuojamų įgyvendinti projektų ir 

planuojamų sukurti darbo vietų skaičius, patikslinta didžiausia  paramos suma vietos projektui, 

patikslintas planuojamas krepšelis priemonei.  

9.1.2.1.VPS priemonė „Vietos projektų  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-

19.2-SAVA-3: Prie remiamų veiklų įtrauktos aktualios mokymų temos: išmanūs kaimai, žiedinė 

ekonomika, žaliasis kursas; kaip tinkamas paramos gavėjas įtraukta Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija; patikslinti specialieji reikalavimai, taikomi pareiškėjams, patikslinti vietos projektų 

atrankos kriterijai. 

9.2.1.1.VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2.-6:  

1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER-19.2-6.2:  

Įvertinus tai, kad neatsiranda pareiškėjų, norinčių teikti paraiškas, pagal šiai priemonei nurodytų 

tinkamų pareiškėjų sąrašą ir siekiant praplėsti galimų pareiškėjų ratą, į tinkamų pareiškėjų sąrašą 



įtraukiami „Ukmergės rajone (išskyrus miestą) naujai įsteigti (įregistruoti ne anksčiau nei 12 mėn. iki 

paraiškos pateikimo dienos) privatūs juridiniai asmenys“. Atitinkamai patikslinta tikslinė grupė. 

Patikslinta remiama veikla, nurodant, kad parama teikiama ne tik fizinių, bet ir naujai įsteigtų juridinių 

asmenų veiklos pradžiai, taip pat prie remiamų veiklų nurodant ne tik paslaugų, bet ir smulkios 

gamybos kūrimą ir plėtrą. Patikslinti specialieji reikalavimai, taikomi pareiškėjams: panaikintas 

reikalavimas „vietos projekto veiklos vykdomos Ukmergės rajono VVG teritorijoje, t.y. Ukmergės 

kaimiškose vietovėse išskyrus Ukmergės miestą“, kadangi  tai apibrėžia Vietos projektų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 18.1.3 bei 

23.1.4. punktai; patikslintas reikalavimas dėl prašomų pateikti dokumentų: „ne vėliau kaip su 

paskutiniuoju mokėjimo prašymu pateikiama nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos 

pažyma, verslo liudijimas arba naujai įsteigto privataus juridinio asmens dokumentai, kuriuose 

numatytos veiklos (pagal EVRK kodus) atitinka projekte numatytas vykdyti veiklas“. 

Patikslinti projektų atrankos kriterijai įtraukiant šeimos verslą, padidinant pareiškėjo amžių iki 40 m. 

bei eliminuojant kriterijų „projektą teikia asmuo ne anksčiau nei prieš metus grįžęs iš emigracijos“. 

Atsižvelgiant  į gautas papildomas lėšas, patikslintas planuojamų įgyvendinti projektų ir planuojamų 

sukurti darbo vietų skaičius, patikslinamas planuojamas krepšelis priemonei.  

 

2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4:   

Patikslinami tinkami paramos gavėjai, eliminuojant „Ukmergės rajone (išskyrus miestą) naujai 

registruoti privatūs juridiniai asmenys“, atitinkamai patikslinta priemonės tikslinė grupė eliminuojant 

„naujai“.  

Patikslinti specialieji reikalavimai, taikomi pareiškėjams: panaikinti pirmi du reikalavimai dėl 

registracijos bei veiklos vykdymo kaimo vietovėje, kadangi  tai apibrėžia Vietos projektų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 18.1.3 bei 

23.1.4. punktai; panaikintas reikalavimas „paraiškos pateikimo metu ne mažiau kaip 50 proc. 

pareiškėjo darbuotojų yra kaimo gyventojai“; įtrauktas reikalavimas „pareiškėjas fizinis arba privatus 

juridinis asmuo aktyvią ekonominę veiklą vykdo Ukmergės rajono VVG teritorijoje ne trumpiau nei 

12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos“. 

Pakeisti atrankos kriterijai: Eliminuoti kriterijai 1. „didesnis sukurtų naujų darbo vietų skaičius“ bei 2. 

„projekto veiklomis (rezultatais) kuriamos inovacijos teritorijos (kaimo, seniūnijos) ir (arba) viso 

Ukmergės rajono (įskaitant miestą) lygmeniu“. Įrašyti nauji kriterijai: 1. „Neprašoma sumos 

investicijoms į nekilnojamąjį turtą arba kartu su paraiška pateikiamas galiojantis statybas leidžiantis 

dokumentas“ bei 2. „Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai 

(nustatoma pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)“. Atsižvelgiant  į gautas papildomas lėšas, 

patikslintas planuojamų įgyvendinti projektų ir planuojamų sukurti darbo vietų skaičius, patikslinama 

didžiausia  paramos suma vietos projektui, patikslinamas planuojamas krepšelis priemonei.  

 

Atsižvelgiant į gautas papildomas lėšas atitinkamai pakoreguota vietos plėtros strategijos 10 dalis 

„VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ (atsižvelgiant į 2021 m. skelbtus kvietimus, gautas paraiškas 

bei planuojamus skelbti kvietimus, gavus papildomą paramą), 11 dalis  „VPS finansinis planas“ bei 

12 dalis „VPS įgyvendinimo rodikliai“. 

Atsižvelgiant į gautas papildomas lėšas bei pasiūlytus ir aptartus pakeitimus VVG pirmininkė Agnė 

Balčiūnienė pasiūlė balsuoti Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategijos pakeitimus. 

Vienbalsiai pritarta patikslinimams. 

Balsavo: „už“- 14; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

NUTARTA. Pritarti Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 

pakeitimui. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 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 (Kvietimo Nr. 8) 

keitimo. 

 

KALBĖJO. VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė paaiškino, kad iškilo poreikis patikslinti  

2018 m. gegužės 9 d. Ukmergės rajono VVG valdybos posėdžio protokolu Nr. 4 patvirtintą 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 

(Kvietimo Nr. 8). FSA 3.1. punkte „Bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis 

finansuoti išlaidomis, numatytos Vietos projektų administravimo taisyklių 24 punkte“ buvo nurodyta, 

kad „Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis - iki 24 mėn. nuo vietos projekto vykdymo 

sutarties sudarymo dienos“. FSA sąlygų 4.3.3. punkte „papildomi vietos projekto vykdytojo ir jo 

partnerių įsipareigojimai, numatyti Vietos projektų administravimo taisyklių 41-47 punktuose“ taip pat 

buvo nurodyta, kad „4.3.3.2. įgyvendinti projektą per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo paramos 

sutarties pasirašymo dienos.“ 

Pareiškėjas VšĮ „Veprių akademija“ kreipėsi į Ukmergės rajono VVG su prašymu pratęsti projekto 

įgyvendinimo laikotarpį iki 2021 m. pabaigos (projektas turėjo būti įgyvendintas iki rugpjūčio 31 d.) 

motyvuodamas tuo, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. buvo paskelbtas pirmas karantinas, kuris tęsėsi 3 mėn., 

nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbtas antras karantinas, kuris tęsėsi beveik 8 mėn., todėl nespėjo iki 

2021 m. rugpjūčio 31 d. užbaigti projekto kaip buvo planuota. Atsižvelgiant į Vietos projektų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 24.12 punktą, 

kuriame nurodyta, kad „Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos 

projekto vykdymo sutarties sudarymo“, siūloma patikslinti 2018 m. gegužės 9 d. Ukmergės rajono 

VVG valdybos posėdžio protokolu Nr. 4 patvirtinto FSA 3.1. ir 4.3.3.2. punktus, vietoje 24 mėn. 

laikotarpio nurodant 36 mėn. laikotarpį. Vienbalsiai pritarta patikslinti FSA. 

Balsavo: „už“- 14; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

NUTARTA. Pritarti finansavimo sąlygų aprašo 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 (Kvietimo Nr. 8) patikslinimui. 

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 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 (Kvietimo Nr. 23) 

keitimo. 

 

KALBĖJO. VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė paaiškino, kad iškilo poreikis patikslinti  

2020 m. spalio 1 d. Ukmergės rajono VVG valdybos posėdžio protokolu Nr. 6 patvirtintą FSA pagal 

VPS priemonę „Smulkių bendruomeninių ir pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, 

įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

(Kvietimo Nr. 23). FSA 4.3.3.1. punkte buvo nurodyta, kad „pradėti projekto įgyvendinimo darbus ne 

vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos skyrimo dienos.“  

Pareiškėjui Ukmergės rajono Veprių mokyklai-daugiafunkciam centrui parama skirta 2021 m. kovo 23 

d. Vadovaujantis FSA nurodytu reikalavimu, projekto įgyvendinimo darbai (paprastojo remonto 

darbai) turėtų būti pradėti iki 2021 m. rugsėjo 23 d. Šiuo metu atliekama techninio projekto ekspertizė. 

Kol nėra ekspertuotas techninis projektas,  pareiškėjas  negali paskelbti viešojo pirkimo paprastojo 

remonto darbams. Mažai tikėtina, kad iki 2021 m. rugsėjo 23 d. būtų užbaigtos pirkimo procedūros ir 

pasirašyta rangos darbų sutartis. Siūloma patikslinti 2020 m. spalio 1 d. Ukmergės rajono VVG 

valdybos posėdžio protokolu Nr. 6 patvirtintą FSA, panaikinat papildomą reikalavimą projekto 

vykdytojui pradėti projekto įgyvendinimo darbus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos skyrimo 

dienos. Vienbalsiai pritarta patikslinti FSA. 

Balsavo: „už“- 14; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 



NUTARTA. Pritarti finansavimo sąlygų aprašo 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 (kvietimo Nr. 23) patikslinimui. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, 

Tauragės ir Alytaus rajonuose“ įgyvendinimo.  

KALBĖJO. Pirmininkė Agnė Balčiūnienė informavo, kad baigtos įgyvendinti tarpteritorinio 

bendradarbiavimo projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ 

veiklos. Gintė Ivanauskienė supažindino valdybos narius, kaip gimė idėja įgyvendinti šį projektą, kaip 

buvo rengiama paraiška, atliekami viešieji pirkimai dėl paslaugų pirkimo. Rasa Kumetaitienė 

supažindino su projekto įgyvendinimo eiga, veiklomis, pasiektais rezultatais.  Pirmininkė Agnė 

Balčiūnienė informavo valdybos narius, kad NMA, vertindama projekto metu planuojamų teikti 

paslaugų paketo viešuosius pirkimus, nustatė pažeidimą ir pritaikė 25 proc. dydžio sankciją nuo 

paslaugų sutarties vertės, ko pasekoje nebuvo gauta visa planuota paramos suma ir liko įsiskolinimas 

paslaugų tiekėjui UAB „Eurointegracijos projektai“. Pirmininkė informavo, kad Ukmergės rajono 

VVG administracija ieško būdų, kaip atsiskaityti su paslaugų tiekėju. Artimiausiu metu planuojama 

kreiptis į savivaldybę su prašymu savivaldybės biudžete numatytų lėšų Vietos veiklos grupės plėtros 

strategijos įgyvendinimui likutį leisti panaudoti teritorinio bendradarbiavimo projekto „Lėtojo turizmo 

skatinimas Ukmergės, Tauragės bei Alytaus rajonuose“ užbaigimui. Taip pat numatyta ieškoti būdų, 

kaip Ukmergės rajono VVG galėtų gauti papildomų pajamų bei ieškoti būdų, gauti paramos tuo pačiu 

suaktyvinat ir nario mokesčio mokėjimą.  

 

5. SVARSTYTA. Einamieji klausimai 

  

KALBĖJO. Pirmininkė Agnė Balčiūnienė iškėlė klausimą dėl Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 

nario mokesčio mokėjimo. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės nario mokesčio mokėjimo tvarkos 

apraše nurodyta, kad VVG narys turi mokėti 14,48 Eur metinį nario mokestį. VVG narys gali raštu 

prašyti VVG valdybos atidėti nario mokesčio mokėjimą tik nurodydamas svarbias priežastis. Prašymą 

svarsto VVG valdyba. Nesumokėtas nario metinis mokestis VVG valdybos sprendimu perkeliamas į 

sekančius metus. Tvarkoje nurodyta, kad nario mokestis negali būti atidedamas ilgiau kaip du metus iš 

eilės, tačiau tvarkoje nėra nurodyta, kaip turėtų būti elgiamasi su VVG nariais, kurie nesilaiko minėtų 

tvarkos punktų arba eilę metų nemoka nario mokesčio. Pirmininkė pasiūlė sekančio valdybos posėdžio 

metu į darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Ukmergės rajono vietos veiklos grupės nario mokesčio 

mokėjimo tvarkos aprašo redakcijos. 

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 2021 m. rugsėjo 8 

d. Dauguma valdybos narių pasiūlymui nepritarė dėl didelio užimtumo ir pasiūlė susitikimą atidėti 

vėlesniam laikui.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  

 

 
i Paramos lėšų dalis, finansuojama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės 

paremti (angl. European Union Recovery Instrument) lėšomis, skiriama visoms strategijoms, paramos sumas konkrečioms 

strategijoms nustatant pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, atsižvelgiant į VPS lėšų metodikos 3 punktą. 
ii Paramos lėšų dalis, finansuojama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšomis 

pereinamuoju laikotarpiu, skiriama tik toms strategijoms, kurių įgyvendinimo pažangos lygis iki 2021 m. birželio 30 d. yra 

ne žemesnis kaip 75 proc. nuo pirminio strategijose numatyto tikslo. 


