
 

 

 

 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“  

 2022 M. BIRŽELIO 9 D. VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. birželio 9 d. Nr. 06 

Ukmergė 

 

 

Posėdis vyko – 2022 m. birželio 9 d. 17:00 val.  naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių 

platforma  ZOOM.  

Posėdžio pirmininkas – Agnė Balčiūnienė, VVG pirmininkė; 

Posėdžio sekretorius – Rasa Kumetaitienė, VPS administravimo vadovė. 

 

Posėdyje dalyvauja 11 valdybos narių iš 17. 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius;  

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė;  

3. Virgilijus Jankauskas, pilietinė visuomenė;  

4. Gintė Ivanauskienė, pilietinė visuomenė;  

5. Kristina Kaselienė, pilietinė visuomenė;  

6. Vidmantas Krikštaponis, valdžios sektorius;  

7. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius;  

8. Gintautas  Povylius, pilietinė visuomenė;  

9. Algirdas Pupšys, verslo sektorius;  

10. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius;  

11. Izolda Žemaitė, verslo sektorius.  

 

Valdybos pirmininkė Agnė Balčiūnienė posėdžio pradžioje patikrina dalyvaujančius Ukmergės 

rajono VVG narius pagal sąrašą ir įsitikina, kad yra kvorumas: dalyvauja 11 valdybos narių iš 17.  

Agnė Balčiūnienė pristato posėdžio darbotvarkę. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VPS vykdytojos darbuotojų atlyginimų. 

2. Dėl Vaidoto Kalino išstojimo iš Ukmergės rajono vietos veiklos grupės narių. 

 

1. SVARSTYTA.  VPS vykdytojos darbuotojų atlyginimai. 

 

KALBĖJO. VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ finansininkė Evelina Kaselienė informavo, 

kad  Ukmergės rajono VVG pateikė paraišką paramai gauti kaimo vietovių vietos plėtros strategijai 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 m. programos priemones parengti. Pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji 

parama“ Ukmergės rajono VVG bus skirta 20 000 Eur parama 2023-2027 metų vietos plėtros 

strategijai parengti. Dalis šios paramos yra numatyta VVG administracijos darbuotojų atlyginimams, 

todėl atsirado galimybė nuo 2022 m. liepos 1 d. padidinti administracijos darbuotojų darbo užmokestį. 

Įvertinus parengiamosios paramos dalį, skirtą atlyginimams, atsižvelgiant į padidėjusį darbo krūvį, 

siūloma administracijos darbuotojų atlyginimų koeficientus padidinti sekančiai: 



 

VPS administravimo vadovas / viešųjų ryšių specialistas nuo 11,8 iki 12,8 

Finansininkas  nuo 8,55 iki 9,55 

Viešųjų ryšių specialistas nuo 6,56 iki 7,56 

 

Pirmininkė pasiūlė pritarti administracijos darbuotojų atlyginimų koeficientų padidinimui.  

 

NUTARTA:  Pritarti administracijos darbuotojų atlyginimų koeficientų padidinimui.  

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

 

2. SVARSTYTA:  Vaidoto Kalino išstojimas iš Ukmergės rajono vietos veiklos grupės narių. 

 

KALBĖJO. Pirmininkė Agnė Balčiūnienė informavo, kad 2022 m. gegužės 12 d. gautas VVG nario 

Vaidoto Kalino prašymas išbraukti iš Ukmergės rajono vietos veiklos grupės narių sąrašų. Ukmergės 

rajono VVG įstatuose nurodyta: „5.5. Ukmergės VVG narys, norintis išstoti iš Vietos veiklos grupės, 

pateikia prašymą raštu Vietos veiklos grupės valdybai. Juridinis asmuo prie prašymo pateikia organo, 

kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą dėl išstojimo. 

Narystė pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė diena. Tokio nario 

išstojimą tvirtina Ukmergės rajono VVG valdyba.“ Vadovaujantis šiuo punktu, siūloma patvirtinti 

VVG nario Vaidoto Kalino išstojimą iš VVG narių. 

 

NUTARTA:  Patvirtinti VVG nario Vaidoto Kalino išstojimą iš VVG narių. 

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

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                      Agnė Balčiūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                       Rasa Kumetaitienė 


