
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2022-02-09 Nr. 02 

Ukmergė 

Posėdis įvyko 2022 m. vasario 9 d. 17:30 val. nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių 

platformą Zoom. 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė. 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė. 

 

Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavo 7 valdybos nariai (posėdžio pradžioje prisijungė 6 valdybos 

nariai, nuo antro klausimo svarstymo prisijungė Virgilijus Jankauskas). Agnė Balčiūnienė informavo, 

kad 4 valdybos nariai, susipažinę su  darbotvarkės klausimais, savo pritarimą svarstomiems klausimams 

išreiškė el. paštu iki posėdžio. Tokia galimybė yra numatyta VO „Ukmergės rajono vietos veiklos 

grupės“ valdybos darbo reglamente: „21. Valdybos narys, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su 

darbotvarke, gali raštu, ne vėliau kaip 1 valandą prieš vyksiantį posėdį, pranešti valdybai savo valią 

„už“ ar „prieš“ svarstomu klausimu. Tokie pranešimai įskaitomi į valdybos posėdžio kvorumą ir 

balsavimo rezultatus svarstomam klausimui“.  

Vadovaujantis VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ valdybos darbo reglamento 21 

punktu, jų pranešimai bus įskaitomi į valdybos posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus svarstomiems 

klausimams. 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius;  

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė, (balsavo el. paštu); 

3. Mantas  Dubininkas, verslo sektorius;  

4. Virgilijus Jankauskas, pilietinė visuomenė;  

5. Kristina  Kaselienė pilietinė visuomenė;  

6. Vidmantas  Krikštaponis valdžios sektorius; (balsavo el. paštu); 

7. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius;  

8. Gintautas  Povylius pilietinė visuomenė;  

9. Algirdas Pupšys, verslo sektorius; (balsavo el. paštu); 

10. Dalė  Steponavičienė valdžios sektorius; (balsavo el. paštu); 

11. Ramunė Varnienė, pilietinė visuomenė;  

 

Viso dalyvauja 11 valdybos narių iš 17. 

               Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.“ 

(Kvietimo Nr. 34) patvirtinimo. 

2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

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

(Kvietimo Nr. 35) patvirtinimo. 



3.  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. 36) patvirtinimo. 

4. Einamieji  klausimai.    

1. SVARSTYTA.  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.“ 

(Kvietimo Nr. 34) patvirtinimas. 

 

KALBĖJO. VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ pirmininkė A. Balčiūnienė priminė, kad  

finansavimo sąlygų aprašas (FSA) buvo išsiųstas visiems valdybos nariams elektroniniu paštu 

susipažinimui ir paprašė VPS administravimo vadovės R. Kumetaitienės trumpai jį pristatyti.  VO 

„Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė informavo 

valdybos narius, kad FSA parengtas remiantis anksčiau vykusio kvietimo Finansavimo sąlygų aprašu, 

atsižvelgiant į Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimus (2021 m. lapkričio 17 d. Žemės ūkio 

ministro įsakymas Nr. 3D-721 bei 2022 m. sausio 10 d. Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-4) bei 

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimus, 

kuriems buvo pritarta 2021 m. rugsėjo 2 d. vykusio valdybos posėdžio metu.  VPS administravimo 

vadovė R. Kumetaitienė informavo, kad šiandien ryte buvo gautas valdybos narės G. Ivanauskienės 

laiškas, kuriame ji išsakė savo pastebėjimus dėl šios priemonės FSA pakeitimų. G. Ivanauskienė iškėlė 

klausimą, kodėl iš galimų pareiškėjų išbrauktos naujai registruotos įmonės bei kodėl išbraukti FSA 

4.2.2.1 ir 4.2.2.2 punktai. VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė paaiškino, kad minėti pakeitimai 

padaryti atsižvelgiant į pačios G. Ivanauskienės 2021 m. rugpjūčio 31 d. pateiktus pasiūlymus, kuriems 

buvo pritarta 2021 m. rugsėjo 9 d. valdybos posėdyje.  

Pirmininkė pasiūlė pritarti parengtam FSA. 

NUTARTA:  Pritarti parengtam vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui (Kvietimas Nr. 34) pagal 

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

plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.“. 

 

Balsavo: „už“- 10 (4 iš jų (A. Deviatnikovas, D. Steponavičienė, V. Krikštaponis, A. Pupšys) išreiškė 

pritarimą iki posėdžio); „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

2. SVARSTYTA:  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.“ 

(Kvietimo Nr. 35) patvirtinimas. 

 

KALBĖJO. Posėdžio pirmininkė atkreipė dėmesį, kad prie posėdžio prisijungė dar vienas valdybos 

narys - Virgilijus Jankauskas. VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“  pirmininkė Agnė 

Balčiūnienė priminė, kad finansavimo sąlygų aprašas buvo išsiųstas visiems valdybos nariams 

elektroniniu paštu susipažinimui ir paprašė VPS administravimo vadovės Rasos Kumetaitienės trumpai 

jį pristatyti.  VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ VPS administravimo vadovė R.  Kumetaitienė 

informavo valdybos narius, kad FSA parengtas remiantis anksčiau vykusio kvietimo Finansavimo 

sąlygų aprašu, atsižvelgiant į Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimus (2021 m. lapkričio 17 

d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-721 bei 2022 m. sausio 10 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 

3D-4) VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 

pakeitimus, kuriems buvo pritarta 2021 m. rugsėjo 2 d. vykusio valdybos posėdžio metu.   

Valdybos narė G. Ivanauskienė atsiųstame el. laiške iškėlė klausimą, kodėl iš FSA išbrauktas 4.2.2.1 

punktas. VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė paaiškino, kad šis pakeitimas padarytas 



atsižvelgiant į pačios G. Ivanauskienės 2021 m. rugpjūčio 31 d. pateiktus pasiūlymus, kuriems buvo 

pritarta 2021 m. rugsėjo 9 d. valdybos posėdyje.  

Posėdžio metu kilo diskusijos dėl 5 atrankos kriterijaus „Pareiškėjas anksčiau nevykdė jokios 

ekonominės veiklos“. R. Kumetaitienė akcentavo, kad šis kriterijus buvo orientuotas į fizinius asmenis 

ir iškėlė klausimą, ar papildžius galimų pareiškėjų sąrašą, tą patį kriterijų bus galima taikyti ir naujai 

įsteigtiems juridiniams asmenims bei kokius dokumentus turėtų pateikti juridinis asmuo, kad įrodytų 

atitiktį šiam kriterijui. G. Ivanauskienės laiške buvo nurodyta, kad naujai įsteigtas juridinis asmuo 

neteikia jokių dokumentų, nes jis negali būti įsteigtas daugiau kaip 12 mėn. iki paraiškos pateikimo. Po 

diskusijų buvo nuspręsta nekeisti vietos projektų atrankos kriterijaus „Pareiškėjas anksčiau nevykdė 

jokios ekonominės veiklos“ ir dokumentų, pagrindžiančių atitiktį kriterijui. 

R. Kumetaitienė informavo, kad eliminavus vietos projektų atrankos kriterijų „Projektą teikia asmuo ne 

anksčiau nei prieš 1 metus grįžęs iš emigracijos“, liko „sutaupyta“ 10 balų, kuriuos reikia paskirstyti 

kitiems kriterijams. Vadovaujantis Projektų atrankos taisyklėmis, jeigu nustatomi 5 atrankos kriterijai, 

nė vienam iš jų negalima suteikti daugiau kaip 25 balų. Nuspręsta pridėti po 5 balus šiems kriterijams: 

„Projektu sukuriama darbo vieta ne tik projekto vykdytojui, t. y. daugiau nei 1 darbo vieta“ (20+5=25 

balai)  ir „Pareiškėjas anksčiau nevykdė jokios ekonominės veiklos“ (15+5=20 balų)  . 

 Pirmininkė A. Balčiūnienė pasiūlė pritarti parengtam FSA. 

 

NUTARTA:  Pritarti parengtam Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui (Kvietimas Nr. 35) 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“- 11 (4 iš jų (A. Deviatnikovas, D. Steponavičienė, V. Krikštaponis, A. Pupšys) išreiškė 

pritarimą iki posėdžio); „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

3. 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  (Kvietimą Nr. 36) patvirtinimas. 

 

KALBĖJO: VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ pirmininkė A. Balčiūnienė priminė, kad  

Finansavimo sąlygų aprašas buvo išsiųstas visiems valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui 

ir paprašė VPS administravimo vadovės R. Kumetaitienės trumpai jį pristatyti.  VO „Ukmergės rajono 

vietos veiklos grupės“ VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė informavo valdybos narius, kad 

FSA parengtas remiantis anksčiau vykusio kvietimo Finansavimo sąlygų aprašu, atsižvelgiant į 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimus, kuriems 

buvo pritarta 2021 m. rugsėjo 2 d. vykusio valdybos posėdžio metu bei į Vietos projektų administravimo 

taisyklių pakeitimus (2021 m. lapkričio 17 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-721 bei 2022 m. 

sausio 10 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-4).   

Valdybos nariai klausimų dėl FSA nepateikė. Pirmininkė pasiūlė pritarti parengtam FSA. 

 

NUTARTA Pritarti parengtam Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui (Kvietimas Nr. 36) pagal 

VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, 

rinkodarai“ Nr. LEADER - 19.2 - 4.2 . 

 

Balsavo: „už“- 11  (4 iš jų (A. Deviatnikovas, D. Steponavičienė, V. Krikštaponis, A. Pupšys) išreiškė 

pritarimą iki posėdžio); „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

 



4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

 

KALBĖJO: Agnė Balčiūnienė informavo, kad šiandien, t. y. vasario 9 d., vyko VVG tinklo išplėstinis 

posėdis, kurio metu vienas iš darbotvarkės klausimų buvo sumanių kaimų planų-koncepcijos rengimas. 

Iki kovo 1 d. vietos veiklos grupės turi pateikti informaciją VVG tinklui apie tai, kokią Sumanių kaimų 

temą VVG planuoja rinktis, ateinančiame strateginiame laikotarpyje.  Temos yra nurodytos Žemės ūkio 

ministerijos pateiktoje medžiagoje. Valdybos narių paprašyta susipažinti su Sumanių kaimų temomis ir 

sekančio posėdžio metu pateikti savo nuomonę, kokia tema Ukmergės rajono VVG teritorijoje būtų 

tikslinga rengti Sumanių  kaimų projektus. 

NUTARTA: Visiems valdybos nariams išsiųsti Žemės ūkio ministerijos pateiktą informaciją apie 

Sumanius kaimus, kurioje nurodytos galimos Sumanių kaimų temos. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  

 


