
 

 

 

 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“  

 2022 M. GEGUŽĖS 10 D. VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. gegužės 11 d. Nr. 5 

Ukmergė 

 

 

Posėdis vyko – 2022 m. gegužės 10 d. 16:30 val., Ukmergės rajono VVG buveinėje (Kęstučio a. 7, 

Ukmergė) bei naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma  ZOOM.  

Posėdžio pirmininkas – Agnė Balčiūnienė, VVG pirmininkė; 

Posėdžio sekretorius – Rasa Kumetaitienė, VPS administravimo vadovė. 

 

Posėdyje dalyvauja 14 valdybos narių iš 17. 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius;  

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; dalyvauja nuotoliniu būdu; 

3. Mantas Dubininkas, verslo sektorius;  

4. Virgilijus Jankauskas, pilietinė visuomenė;  

5. Gintė Ivanauskienė pilietinė visuomenė; dalyvauja nuotoliniu būdu; 

6. Kristina Kaselienė pilietinė visuomenė;  

7. Vidmantas Krikštaponis, valdžios sektorius;  

8. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius;  

9. Gema Pastuškovienė verslo sektorius; dalyvauja nuotoliniu būdu; 

10. Auksė Pusvaškienė, pilietinė visuomenė;  

11. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius; dalyvauja nuotoliniu būdu; 

12. Dalė Steponavičienė, valdžios sektorius;  

13. Ramunė Varnienė, pilietinė visuomenė;  

14. Izolda Žemaitė, verslo sektorius.  

 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Agnė Balčiūnienė posėdžio pradžioje patikrina 

dalyvaujančius vietos projektų atrankos komiteto narius pagal sąrašą ir įsitikina, kad yra kvorumas: 

dalyvauja 14 valdybos narių iš 17 (10 dalyvauja „gyvai“, 4 – nuotoliniu būdu).  

Agnė Balčiūnienė pristato posėdžio darbotvarkę. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio 

akademija. 

2. Dėl patariamosios novatorių grupės sudarymo. 

1. SVARSTYTA.  Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės 

ūkio akademija. 

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

informavo, kad  būtų tikslinga pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universiteto 

Žemės ūkio akademija. Sutarties objektas būtų universiteto ir VVG bendradarbiavimas, socialinė 

partnerystė siekiant abipusiai naudingų tikslų. Sutartyje nėra numatyta jokių finansinių įsipareigojimų. 



Šalių įsipareigojimai išdėstyti sutarties projekte. Sutarties projektas buvo išsiųstas visiems valdybos 

nariams susipažinimui.  

 

Pirmininkė pasiūlė pritarti bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.  

 

NUTARTA:  Pritarti bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės 

ūkio akademija.  

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

 

2. SVARSTYTA:  Patariamosios novatorių grupės sudarymas. 

 

KALBĖJO. Posėdžio pirmininkė atkreipė dėmesį, kad teikiant paraišką parengiamajai 

paramai gauti vienas iš projektų atrankos kriterijų yra pareiškėjo kolegialaus valdymo organo 

kompetencijų įvairovė. Atitiktis kriterijui vertinama pagal asmenų, esančių pareiškėjo kolegialaus 

valdymo organo nariais ir turinčių mokslo ar ekspertinių  žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) 

miestų    žinių arba pareiškėjas sudaro patariamąją novatorių darbo grupę, pasitelkdamas mokslo ar 

ekspertinių žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų žinių ekspertus arba turi sudarytą 

bendradarbiavimo, partnerystės sutartį su mokslo įstaigomis. 

Buvo pasiūlyta sudaryti patariamąją novatorių grupę, kuri dalyvautų ir galėtų patarti rengiant 

ateinančio laikotarpio strategiją, ruošiantis sumanių kaimų priemonės įgyvendinimui. Į patariamąją 

grupę buvo pasiūlyta įtraukti: 

1. Agnę Kanapeckaitę, kaimo plėtros, LEADER priemonės ekspertė (kaip sumanių kaimų 

ekspertę); 

2. Vytautą Česnaitį, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir 

infrastruktūros skyriaus vyriausiąjį specialistą  (kaip žaliosios pertvarkos ekspertą); 

3. Raimondą Kaselį, UAB „Ukmergės šiluma“ direktoriaus pavaduotoją (kaip žaliosios 

pertvarkos ekspertą); 

4. Salvijų Stimburį, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyriaus vedėją (kaip specialistą, kurio skyriaus veikla glaudžiai siejasi su VVG veikla); 

5. Redą Liubomirskienę, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, 

investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę (turi didelę patirtį VVG veikloje bei 

dirbant su nevyriausybinėmis organizacijomis); 

6. Angelę Jokubynienę, Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos pirmininkę (turi didelę patirtį 

dirbant su kaimo bendruomenėmis); 

7. Violetą Širmenę, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausiąją specialistę (turi didelę darbo patirtį dirbant kultūros ir turizmo srityje); 

8. Rasą Kumetaitienę, Ukmergės rajono VVG VPS administravimo vadovę (kaip VVG 

administracijos atstovą). 

 Pirmininkė A. Balčiūnienė pasiūlė pritarti patariamosios novatorių grupės sudarymui. 

 

NUTARTA:  Pritarti patariamosios novatorių grupės sudarymui. 

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

 

Posėdžio pirmininkė                                                      Agnė Balčiūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                       Rasa Kumetaitienė 


