
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-03-29 Nr. 04 

Ukmergė 

 

Posėdžio vieta: posėdis vyko rašytinės procedūros būdu iki 2022 m. kovo 29 d. 17:00 val.  

elektroninio pašto adresu: e.kaseliene@ukmergesvvg.lt  

 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė       

Posėdžio sekretorė – Evelina Kaselienė 

 

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 pilietinė visuomenė; 

5. Virgilijus Jankauskas pilietinė visuomenė; 

6. Aldona Kabokienė, verslo sektorius; 

7. Kristina Kaselienė, pilietinė visuomenė; 

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. 30 pagal priemonės Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama 

žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai“ Nr. LEADER-19.2-4.2  ir Kvietimo Nr. 31 pagal 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6-6.2 finansavimo sąlygų aprašų tikslinimo. 

 

1. SVARSTYTA.  Kvietimo Nr. 30 pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį 

„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai“ Nr. LEADER-19.2-4.2  ir Kvietimo Nr. 31 

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

verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6-6.2 finansavimo sąlygų aprašų tikslinimas. 

2021 m. liepos 28 d. valdybos posėdyje buvo patvirtinti finansavimo sąlygų aprašai pagal priemonės 

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

Nr. LEADER-19.2-4.2 (Kvietimas Nr. 30) bei 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-

6.2 (Kvietimas Nr. 31).  
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 Abiejų kvietimų finansavimo sąlygų aprašuose buvo nurodyta, kad tinkamas vietos projektų 

įgyvendinimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip iki VPS įgyvendinimo pabaigos, t. y. iki 2022 m. 

gruodžio 30 d.  

Atsižvelgiant į tai, kad Ukmergės rajono VVG buvo skirtos papildomos lėšos VPS įgyvendinimui, 

2021 m. gruodžio 9 d. su NMA buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl paramos 

sutarties  pakeitimo, kuriuo VPS įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2024 m. balandžio 15 d.   

Pareiškėjai, kurie pateikė paraiškas pagal minėtas priemones ir su kuriais šiuo metu rengiamos 

pasirašymui paramos sutartys, jau kreipėsi į VVG su paklausimu, ar galėtų paramos sutartyje 

nusimatyti ilgesnį vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį nei tą, kuris buvo nurodytas FSA (t. y. 

2022 m. gruodžio 30 d.). Tokį poreikį įtakoja susidariusi sudėtinga situacija dėl įvykių pasaulyje ir 

sutrikęs reikalingų medžiagų bei įrangos tiekimas.  

Siekiant padėti pareiškėjams įgyvendinti projektus ir pasiekti numatytus rodiklius, siūloma patikslinti 

minėtų priemonių finansavimo sąlygų aprašus, pratęsiant vietos projekto galimą įgyvendinimo 

laikotarpį iki 24 mėn., t. y. tiek, kiek leidžia administravimo taisyklės ir VPS įgyvendinimo terminas. 

Elektroniniu paštu valdybos nariams buvo išsiųsti patikslinti abiejų minėtų priemonių finansavimo 

sąlygų aprašai, kuriuose pažymėti tikslinami punktai dėl vietos projektų įgyvendinamo laikotarpio.  

Valdybos nariai klausimų dėl tikslinamų  FSA nepateikė. Rašytiniu būdu vienbalsiai pritarta 

patvirtinti patikslintus FSA pagal priemonės  „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama 

žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai“ Nr. LEADER-19.2-4.2 bei pagal priemonės „Ūkio ir 

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

pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6-6.2.  

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

NUTARTA:  Patvirtinti patikslintus finansavimo sąlygų aprašus pagal priemonės  „Investicijos į 

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

19.2-4.2 bei pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos sritį  „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6-6.2.  

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                  Evelina Kaselienė  

 


