
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-03-09 Nr. 03 

Ukmergė 

 

Posėdžio vieta: posėdis vyko rašytinės procedūros būdu iki 2022 m. kovo 9 d. 15:00 val.  elektroninio 

pašto adresu: r.kumetaitiene@ukmergesvvg.lt  

 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė       

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje dalyvavo 14 Ukmergės rajono VVG valdybos narių iš 17: 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius; 

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

3. Mantas  Dubininkas verslo sektorius; 

4. Gintė  Ivanauskienė verslo sektorius; 

5. Aldona Kabokienė, verslo sektorius; 

6. Kristina Kaselienė, pilietinė visuomenė; 

7. Vidmantas  Krikštaponis valdžios sektorius; 

8. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius; 

9. Gintautas Povylius, pilietinė visuomenė; 

10. Algirdas Pupšys, verslo sektorius; 

11. Auksė Pusvaškienė, pilietinė visuomenė; 

12. Saulius  Rutavičius valdžios sektorius; 

13. Dalė Steponavičienė, valdžios sektorius; 

14. Ramunė Varnienė pilietinė visuomenė. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl Kvietimo Nr. 37 pagal 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 finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo. 

2. Dėl Kvietimo Nr. 38 pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo 

skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų 

aprašo tvirtinimo. 

3. Dėl Kvietimo  Nr. 35 pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos 

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

finansavimo sąlygų aprašo tikslinimo. 
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1. SVARSTYTA.  Kvietimo Nr. 37 pagal 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 finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimas. 

Elektroniniu paštu valdybos nariams buvo išsiųstas parengtas finansavimo sąlygų aprašas (FSA). Šis 

aprašas  parengtas remiantis anksčiau vykusio kvietimo pagal 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 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). Esminių 

pakeitimų lyginant su ankstesniu šios priemonės finansavimo sąlygų aprašu nėra. 

Valdybos nariai klausimų dėl parengto FSA nepateikė. Rašytiniu būdu vienbalsiai pritarta patvirtinti 

parengtą FSA pagal 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. 

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

NUTARTA:  Patvirtinti 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. 

 

2. SVARSTYTA.  Kvietimo Nr. 38 pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir 

pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų 

aprašo tvirtinimas. 

Elektroniniu paštu valdybos nariams buvo išsiųstas parengtas finansavimo sąlygų aprašas (FSA). Šis 

aprašas  parengtas remiantis anksčiau vykusio kvietimo pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų 

aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 

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). Esminių pakeitimų lyginant su ankstesniu šios priemonės finansavimo 

sąlygų aprašu nėra. 

Valdybos nariai klausimų dėl parengto FSA nepateikė. Rašytiniu būdu vienbalsiai pritarta patvirtinti 

parengtą FSA pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų 

iniciatyvų rėmimui“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. 

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

NUTARTA:  Patvirtinti FSA pagal VPS priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo 

skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. 



 

3. SVARSTYTA.  Kvietimo  Nr. 35 pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 

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

finansavimo sąlygų aprašo tikslinimas. 

Iškilo poreikis patikslinti 2022 m. vasario 9 d. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės posėdžio 

protokolu Nr. 02 patvirtinto finansavimo sąlygų aprašą. Tikslinama 2.1 punkto „Vietos projektų 

pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu taikomi šie vietos projektų atrankos kriterijai“ atrankos 

kriterijų patikrinamumo dokumentai. Siekiant aiškiau apibrėžti darbo vietos sukūrimo faktą, stulpelis 

„Patikrinamumas“ papildytas paaiškinimu:  „Jei pareiškėjo įmonėje yra įdarbintas tik 1 asmuo – 

įmonės vadovas - laikoma, kad pareiškėjas kuria darbo vietą sau (jei paraišką teikia juridinis asmuo).“ 

Siekiant suvienodinti atrankos sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims, patikslintas 5 atrankos  

kriterijus, nurodant konkrečią datą ir patikslinant, kokius kriterijaus patikrinamumo dokumentus turės 

pateikti pareiškėjai – tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.  

Ištaisant techninę klaidą, patikslinta FSA 4.2.3.1. punkte nurodyta data iš  „2021 m. balandžio 30 d. iki 

2022 m. balandžio 30 d.“    į  „2020 m. balandžio 22 d. iki 2021 m. balandžio 22 d.“  

Elektroniniu paštu valdybos nariams buvo išsiųstas patikslintas finansavimo sąlygų aprašas 

(patikslintos vietos pažymėtos).  

Valdybos nariai klausimų dėl tikslinimo nepateikė. Rašytiniu būdu vienbalsiai pritarta patikslinti 

parengtą FSA pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr.  LEADER-19.2-6.2. 

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

NUTARTA:  Patvirtinti patikslintą FSA pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-

19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr.  LEADER-19.2-6.2. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  

 


