
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-01-25 Nr. 01 

Ukmergė 

Posėdis įvyko 2022 m. sausio 25 d. 17:15 val. nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių 

platformą Zoom. 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė. 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė. 

 

Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvauja 12 valdybos narių iš 17 (posėdžio pradžioje prisijungė 11 valdybos 

narių, nuo antro klausimo svarstymo prisijungė dar vienas valdybos narys): 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius; 

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

3. Mantas  Dubininkas, verslo sektorius; 

4. Virgilijus Jankauskas, pilietinė visuomenė; 

5. Gintė Ivanauskienė, pilietinė visuomenė; 

6. Kristina  Kaselienė pilietinė visuomenė; 

7. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius; 

8. Auksė Pusvaškienė, pilietinė visuomenė; 

9. Algirdas Pupšys, verslo sektorius; 

10. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius; 

11. Ramunė Varnienė, pilietinė visuomenė; 

12. Izolda Žemaitė, verslo sektorius. 

Kvorumas yra. 

          DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Ukmergės rajono VVG 2016-2023 metų VPS metinės ataskaitos 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  

(kvietimo Nr. 30) patikslinimo. 

3. Dėl VPS vykdytojos darbuotojų atlyginimų. 

4. Dėl sumanių kaimų priemonės aptarimo. 

5. Einamieji  klausimai. 

1. SVARSTYTA.  Ukmergės rajono VVG 2016-2023 metų VPS metinės ataskaitos tvirtinimas. 

 

KALBĖJO. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės  pirmininkė Agnė Balčiūnienė priminė, kad  VPS 

ataskaita buvo išsiųsta visiems valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui ir paprašė VPS 

administravimo vadovės Rasos Kumetaitienės trumpai ją pristatyti. Ukmergės rajono vietos veiklos 

grupės VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė informavo valdybos narius, kiek 2021 m. eigoje 

buvo paskelbta kvietimų, pagal kokias priemones, kiek gauta paraiškų, pasirašyta paramos sutarčių, kiek 

per 2021 m. projektų baigta įgyvendinti, kiek projektų šiuo metu yra įgyvendinama, kiek ir pagal kokias 

priemones dar planuojama skelbti kvietimų.  Rasa Kumetaitienė informavo, kad 2021 m. liepos mėn. 

Žemės ūkio ministerijai vertinant VVG pasiektą pažangą, fizinis rezultatyvumas pagal užkontraktuotas 



lėšas buvo 81,63 proc., metų pabaigoje šis rodiklis sumažėjo, kadangi buvo gautos papildomai 

pereinamojo laikotarpio ir EURI lėšos. Be to informavo, kad Ukmergės rajono Veprių mokykla-

daugiafunkcis centras metų pabaigoje pateikė prašymą nutraukti paramos sutartį. 

Valdybos nariai klausimų dėl VPS ataskaitos nepateikė. Pirmininkė  pasiūlė pritarti Ukmergės rajono 

VVG 2016-2023 metų VPS metinei ataskaitai. 

NUTARTA:  Pritarti Ukmergės rajono VVG 2016-2023 metų VPS metinei ataskaitai. 

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

2. SVARSTYTA:  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  (kvietimo Nr. 30) tikslinimas. 

 

KALBĖJO. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės  pirmininkė Agnė Balčiūnienė priminė, kad  FSA 

buvo išsiųstas  visiems  valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui ir paprašė VPS 

administravimo vadovės Rasos Kumetaitienės paaiškinti FSA keitimą. Rasa Kumetaitienė informavo, 

kad patikslintas finansavimo sąlygų aprašo 4.2.6.1. punktas. Rengiant finansavimo sąlygų aprašą,  buvo 

remiamasi ankstesniu pagal šią priemonę patvirtintu finansavimo sąlygų aprašu (patvirtintu 2018 m, 

gegužės 9 d. valdybos sprendimu Nr.4), todėl 4.2.6.1. punkte buvo minimas paskolų padengimo rodiklis. 

Vertinant paraišką pastebėta, kad 2019 m. vasario 7 d. pakeitus Vietos projektų administravimo taisyklių 

23.1.5.4. punktą, paskolų padengimo rodiklio nebeliko. Atsižvelgiant į 2019 m. vasario 7 d. Vietos 

projektų administravimo taisyklių pakeitimus, patikslintas FSA 4.2.6.1. punktas, eliminuojant paskolų 

padengimo rodiklį.  

Ankstesniame pagal šią priemonę patvirtintame finansavimo sąlygų apraše nebuvo aprašyti ekonominio 

gyvybingumo rodikliai verslo plėtros atveju, todėl FSA 4.2.6.1. punktas papildytas ekonominio 

gyvybingumo rodiklių skaičiavimo tvarka verslo plėtros atveju, atsižvelgiant į paraiškos teikimo 

laikotarpiu (nuo 2021-09-15 iki 2021-10-29) galiojusias Vietos projektų administravimo taisykles. 

Valdybos nariai klausimų nepateikė. Pirmininkė  pasiūlė pritarti FSA pakeitimui ir juos patvirtinti. 

NUTARTA: patvirtinti patikslintą 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  (kvietimą Nr. 30) . 

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

 

3. SVARSTYTA. VPS vykdytojos darbuotojų atlyginimai. 

 

KALBĖJO: Finansininkė Evelina Kaselienė informavo, kad vadovaujantis Vietos plėtros strategijų 

administravimo taisyklių 14.1.1.1. punktu yra nuostata, jog VPS vykdytojos darbuotojams darbo 

užmokestis gali būti padidintas atsižvelgiant į VPS vykdytojos darbuotojo VPS administravimo patirtį, 

už kiekvienus paskesnius darbo metus, skaičiuojant nuo 2019 m. sausio 1 d., skiriant (nuosekliai) po 1 

proc. pareiginės algos. 

Atsižvelgiant į darbuotojų sukauptą patirtį VPS administravime ir į tai, kad buvo gauta papildomai lėšų 

VPS įgyvendinimui, turime galimybę padidinti darbuotojų pareiginę algą 1 proc.: VPS administravimo 

vadovei ir VPS finansininkei nuo 2022 m. sausio 1 d., o VPS viešųjų ryšių specialistei – nuo kovo 1 d., 

kadangi turi būti sukaupta patirtis bent už 1 metus (darbuotojas buvo įdarbintas 2021 m. kovo 2 d.).  

Pirmininkė Agnė Balčiūnienė pritarė pateiktam siūlymui ir pasiūlė šią nuostatą taikyti nuo 2022 m. 

sausio 1 d. 

NUTARTA: pritarti Ukmergės rajono VVG darbuotojų atlyginimų padidinimui 1 proc. 

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

 

4. SVARSTYTA. Sumanių kaimų priemonės aptarimas. 

KALBĖJO: VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė informavo, kad 2022 m. sausio 13 d. VVG 

tinklas organizavo Sumanių kaimų intervencijos pristatymą. Jo metu Sumanių kaimų tyrimą pristatė 

tyrimo vadovė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, sumanių kaimų intervencijos modelį pristatė Žemės ūkio 

ministerijos programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus patarėja Virginija Liukpetrytė. R. 

Kumetaitienė supažindino valdybos narius su ministerijos pristatytu Sumanių kaimų modeliu, sumanių 



kaimų projektų atrankos principais, pakeitimais, atsiradusiais lyginant su 2021 m. gruodžio mėn. 

ministerijos pateiktu sumanių kaimų pristatymu. Rasa Kumetaitienė informavo, kad teikti pilotinius 

sumanių kaimų projektus galės tik tos VVG, kurios bus 100 proc. užkontraktavusios vietos projektų 

lėšas. Ukmergės rajono VVG yra užkontraktavusi beveik 70 proc. strategijoje numatytų lėšų, todėl, jei 

nebus pakeistas reikalavimas užkontraktuoti 100 proc. strategijoje numatytų lėšų, Ukmergės rajono 

VVG negalės pretenduoti į pilotinius sumanių kaimų projektus.  

Valdybos narė Gintė Ivanauskienė pasiūlė kvietimus teikti paraiškas skelbti anksčiau, nei numatyta 2022 

m. kvietimų plane. Taip pat pasiūlė sumanių kaimų viziją pristatyti bendruomenininkams ir švietimo 

įstaigų - mokyklų atstovams. Valdybos narys Mantas Dubininkas pasiūlė įtraukti ir ūkininkus bei 

verslininkus.  

Rasa Kumetaitienė paaiškino, kad būtent bendradarbiavimas tarp įvairių sektorių ir yra esminis Sumanių 

kaimų prioritetas ir pasiūlė pirmiausia Sumanių kaimų viziją pristatyti vietos valdžios lygmeniu 

(savivaldybės atstovams, seniūnams), o tuomet jau seniūnijose organizuoti pristatymus vietos 

bendruomenei (bendruomenininkams, verslininkams, ūkininkams, švietimo, paslaugų sektoriaus 

atstovams ir t.t.), kurių metu vietos bendruomenė galės išsakyti savo mintis, idėjas, poreikius ir 

lūkesčius. 

Pirmininkė Agnė Balčiūnienė informavo, kad kiekvieną mėnesį, paskutinį mėnesio antradienį, 

savivaldybėje  vyksta savivaldybės administracijos ir seniūnų pasitarimai, todėl pasiūlė idėją, kad 

pasinaudojant tokio susirinkimo proga, tokio pasitarimo metu pristatyti Sumanių kaimų priemonę bei 

galimybę pagal šią priemonę gauti paramą.  

NUTARTA: Kvietimus teikti paraiškas pagal galimybes skelbti anksčiau, nelaukiant 2022 m. kvietimų 

plane numatytų terminų. 2022 m. vasario mėnesį savivaldybės administracijos ir seniūnų pasitarimo 

metu pristatyti Sumanių kaimų priemonę.  

5. SVARSTYTA. Einamųjų klausimų aptarimas. 

 

KALBĖJO: VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė informavo, kad atsižvelgiant į valdybos 

narės Gintės Ivanauskienės pastebėjimus, pateiktus po praėjusio valdybos posėdžio (2021-12-27), 

Žemės ūkio ministerijai buvo išsiųsti klausimai, susiję su parengiamosios paramos taisyklėmis ir 

supažindino valdybos narius su ministerijos pateiktais atsakymais.  

Posėdžio metu buvo diskutuota dėl projektų atrankos kriterijaus, susijusio su mokslo ar ekspertinių 

žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų žinių ekspertų pasitelkimu rengiant strategiją. Buvo 

diskutuojama, kurį variantą iš 3 galimų būtų tikslinga rinktis:  
- pareiškėjo kolegialaus valdymo organe yra narių, turinčių mokslo ar ekspertinių žinių šiose srityse: 

žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų; 

-  pareiškėjas sudaręs patariamąją novatorių darbo grupę, pasitelkdamas mokslo ar ekspertinių žaliosios 

pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų žinių ekspertus; 

- turi sudarytą bendradarbiavimo, partnerystės sutartį su mokslo įstaigomis. 

Gintė Ivanauskienė paaiškino, kad reikėtų rinktis antrą arba trečią variantą. Vyko diskusijos, kurį 

variantą būtų tikslingiau pasirinkti – sudaryti patariamąją darbo grupę ar sudaryti sutartį su mokslo 

įstaiga. Valdybos narė Auksė Pusvaškienė priminė, kad Ukmergės rajono savivaldybė yra sudariusi 

bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademija (ŽŪA) ir 

pasiūlė, pasinaudojant šia sutartimi, pasiaiškinti galimybę dėl sutarties tarp VDU ŽŪA ir VO „Ukmergės 

rajono vietos veiklos grupė“ sudarymo. Agnė Balčiūnienė pasiūlė pasidomėti galimybėmis dėl  

patariamosios darbo grupės sudarymo bei sutarties su mokslo įstaiga sudarymo. 

Po diskusijų nuspręsta šį klausimą  atidėti iki sekančio valdybos posėdžio.  

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  


