
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-08-31 Nr. 07 

Ukmergė 

 

Posėdis vyko – 2022 m. rugpjūčio 31 d. 16:30 val., naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių 

platforma  ZOOM.  

 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė     

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje dalyvavo 13 Ukmergės rajono VVG valdybos narių iš 17: 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius; 

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

3. Gintė  Ivanauskienė, pilietinė visuomenė; 

4. Virgilijus  Jankauskas, pilietinė visuomenė; 

5. Kristina Kaselienė, pilietinė visuomenė; 

6. Vidmantas  Krikštaponis, valdžios sektorius; 

7. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius; 

8. Gintautas Povylius, pilietinė visuomenė; 

9. Auksė Pusvaškienė, pilietinė visuomenė; 

10. Saulius  Rutavičius, valdžios sektorius; 

11. Dalė Steponavičienė, valdžios sektorius; 

12. Ramunė Varnienė, pilietinė visuomenė; 

13. Izolda Žemaitė, verslo sektorius. 

 

Ukmergės rajono VVG valdybos darbo reglamento 21 punkte yra nurodyta, kad „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.“ 

Atsižvelgiant į tai, kad trys valdybos nariai  (Auksė Pusvaškienė, Dalė Steponavičienė ir Vidmantas 

Krikštaponis) nurodytu laiku negalėjo dalyvauti valdybos posėdyje bei į tai, kad informacija 

svarstomais klausimais buvo pateikta 2022 m. rugpjūčio 26 d. kartu su kvietimu į posėdį, jie savo valią 

išreiškė balsuodami raštu kiekvienu svarstomu klausimu. Jų balsai bus įskaityti prie kiekvieno 

darbotvarkės klausimo.  

Kvorumas yra. 

Pirmininkė Agnė Balčiūnienė pristatė darbotvarkę.  

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl Kvietimo Nr. 39 pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos 

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

sąlygų aprašo tvirtinimo. 



2. Dėl Kvietimo Nr. 40 pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo. 

3. Dėl Kvietimo  Nr. 27 pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos 

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

sąlygų aprašo tikslinimo. 

4. Dėl VPS viešųjų ryšių specialisto priėmimo į darbą. 

Rasa Kumetaitienė pasiūlė pradėti nuo 4 klausimo, kadangi prie posėdžio yra prisijungusi Justina 

Jurgaitytė - siūloma kandidatė į viešųjų ryšių specialisto vietą. Justinai prisistačius, Agnė Balčiūnienė 

pasiteiravo, ar valdyba kandidatei turi klausimų. Gintė Ivanauskienė iškėlė klausimą, kodėl nebuvo 

pristatytos kitos kandidatės. Kilus diskusijoms, pirmininkė pasiūlė klausimą dėl darbuotojo priėmimo 

atidėti posėdžio pabaigai, kaip ir buvo numatyta darbotvarkėje. 

 

1. SVARSTYTA.  Kvietimo Nr. 39 pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 

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

finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimas. 

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

aprašas  parengtas remiantis anksčiau vykusio kvietimo pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. 

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

19.2-6.4. finansavimo sąlygų aprašu, atsižvelgiant į Vietos projektų administravimo taisyklių 

pakeitimus. Esminių pakeitimų lyginant su ankstesniu šios priemonės finansavimo sąlygų aprašu nėra. 

Valdybos nariai klausimų dėl parengto FSA nepateikė. Vienbalsiai pritarta patvirtinti parengtą FSA 

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

verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. 

Balsavo: „už“- 13 (3 iš jų savo valią išreiškė raštu iki posėdžio); „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

NUTARTA:  Patvirtinti FSA pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 veiklos 

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

 

2. SVARSTYTA.  Kvietimo Nr. 40 pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimas. 

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

aprašas  parengtas remiantis anksčiau vykusio kvietimo pagal priemonę „NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašu, atsižvelgiant į Vietos 

projektų administravimo taisyklių pakeitimus. Esminių pakeitimų lyginant su ankstesniu šios 

priemonės finansavimo sąlygų aprašu nėra. 

Valdybos nariai klausimų dėl parengto FSA nepateikė. Vienbalsiai pritarta patvirtinti parengtą FSA 

pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1. 

Balsavo: „už“- 13 (3 iš jų savo valią išreiškė raštu iki posėdžio; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

NUTARTA:  Patvirtinti FSA pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-1. 

 

3. SVARSTYTA.  Kvietimo  Nr. 27 pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER-19.2-6 

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

finansavimo sąlygų aprašo tikslinimas. 



Iškilo poreikis patikslinti 2021 m. kovo 29 d. Ukmergės rajono vietos veiklos grupės posėdžio 

protokolu Nr. 04 patvirtinto Kvietimo Nr. 27 finansavimo sąlygų aprašą pagal priemonės  „Ūkio ir 

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

plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. 2021 m. kovo mėn. rengiant finansavimo sąlygų aprašą, projekto 

įgyvendinimo terminas buvo nurodytas atsižvelgiant į tuo metu galiojusį Ukmergės rajono VVG 2016-

2023 m. vietos plėtros strategijos pabaigos terminą, t.y. 2022 m. gruodžio 30 d.. Todėl FSA 3.1. ir 

4.3.3.1. punktuose buvo nurodytas ne didesnis nei 14 mėn. projekto įgyvendinimo laikotarpis. 2022 m. 

sausio 14 d. Susitarimu Nr. 4 „Dėl 2016 m. rugpjūčio 19 d. paramos sutarties Nr. 42VS-KV-15-1-

06787 pakeitimo“ vietos plėtros strategijos pabaigos terminas buvo pratęstas iki 2024 m. balandžio 15 

d. Pareiškėjas Ričardo Gervinsko IĮ kreipėsi į Ukmergės rajono VVG su prašymu pratęsti projekto 

įgyvendinimo laikotarpį motyvuodamas tuo, kad dėl sutrikusio tiekimo ir įvairių detalių deficito visoje 

Europos rinkoje stringa įrangos pristatymas, todėl negali užbaigti projekto iki 2022 m. rugpjūčio 29 d. 

kaip buvo planuota. Atsižvelgiant į Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių 24.12 punktą, kuriame nurodyta, kad „Vietos projekto tinkamas 

įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo“ bei į 

pareiškėjo prašymą, siūloma patikslinti 2021 m. kovo 29 d. Ukmergės rajono VVG valdybos posėdžio 

protokolu Nr. 04 patvirtinto FSA 3.1. ir 4.3.3.1. punktus, vietoje 14 mėn. laikotarpio nurodant 30 mėn. 

laikotarpį.  

Valdybos nariai klausimų dėl tikslinimo nepateikė. 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 plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. 

Balsavo: „už“- 13 (3 iš jų savo valią išreiškė raštu iki posėdžio; „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 plėtoti Nr.  LEADER-19.2-6.4. 

 

4. SVARSTYTA.  VPS viešųjų ryšių specialisto priėmimas į darbą. 

Vadovaujantis Ukmergės rajono VVG įstatų 8.11.1. punktu,  Ukmergės r.  VVG valdyba  priima į 

darbą ir atleidžia darbuotojus, nustato jiems atlyginimo dydį. Pirmininkė Agnė Balčiūnienė informavo, 

kad Miglė Rutkauskienė nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. išėjo nėštumo ir gimdymo atostogų. Rugpjūčio 

mėn. pradžioje buvo paskelbta viešųjų ryšių specialisto paieška (VVG internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose, užimtumo tarnybos darbo vietų duomenų  bazėje).  

Valdybos nariams buvo pateikta informacija, kad į viešųjų ryšių specialisto pareigas buvo atrinkta 

Justina Jurgaitytė. Kandidatė savarankiško domėjimosi paskatomis turi žinių  LEADER metodo 

įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse, turi aukštąjį išsilavinimą. Kandidatė yra baigusi 

Anglų kalbą ryšiams su visuomene Kauno kolegijoje bei įgijusi grafikos dizaino-multimedijos techniko 

išsilavinimą Baltijos technologijų institute. Kandidatė turi patirties dirbant su socialiniais tinklais, 

administruojant svetaines.  Pristatė savo kurtą internetinę svetainę, pateikė argumentuotų pasiūlymų, 

ką būtų galima pakeisti Ukmergės rajono VVG svetainėje bei socialiniuose tinkluose, kad informacija 

būtų efektyvesnė ir pasiektų platesnę visuomenę. Kandidatė atitinka VPS viešųjų ryšių specialistui 

keliamus reikalavimus.  

Gintė Ivanauskienė atnaujino diskusiją, kodėl buvo atrinkta būtent ši kandidatė, kodėl nebuvo 

pristatytos kitos kandidatės. Valdybos narei sukėlė abejonių kandidatės kompetencija, ji paprašė 

paaiškinti, kodėl nebuvo pasirinkta kita kandidatė - Živilė Baušienė, turinti patirties dirbant socialinio 



verslo srityje. Pirmininkė informavo, kad pradžioje buvo pasirinkta kandidatė, turinti patirties tiek 

komunikacijos srityje, tiek dirbant su projektais. Po susitikimo ir pokalbio buvo nutarta valdybai 

pristatyti šią kandidatę. Tačiau pasikeitus asmeninėms aplinkybėms kandidatė pasiūlymo dirbti 

atsisakė. Tuomet buvo atrinktos  ir pakviestos pokalbiui dar trys kandidatės – Živilė Baušienė, Lina 

Burneikė bei Justina Jurgaitytė, atitinkančios viešųjų ryšių specialistui keliamus reikalavimus. Pirmoji 

kandidatė yra baigusi verslo vadybą ir administravimą, turi patirties dirbant socialinio verslo srityje, 

tačiau neturi jokios patirties nei dirbant su projektais, nei administruojant internetinę svetainę ar 

socialinius tinklus. Kitos dvi kandidatės turėjo patirties dirbant su internetinėmis svetainėmis bei 

socialiniais tinklais. Lina Burneikė baigusi edukologiją, Justina Jurgaitytė baigusi grafikos dizainą ir 

multimedijas bei anglų kalbą ryšiams su visuomene. Atsižvelgiant į kandidačių išsilavinimą ir 

kompetencijas, bei į tai, kad rengiant ateinančio laikotarpio vietos plėtros strategijas bus nustatytas 

kriterijus „Jaunų žmonių įtrauktis į VVG veiklą, t.y. kolegialaus valdymo organe ir (arba) VVG 

administracijoje paraiškos pateikimo dieną yra 2 ir daugiau jaunų žmonių iki 29 metų“, buvo pasirinkta 

Justina Jurgaitytė.  

Atsakius į valdybos narės Gintės Ivanauskienės klausimus dėl Živilės Baušienės bei pristačius kitas 

kandidates, pirmininkė Agnė Balčiūnienė pasiūlė valdybai balsuoti už siūlomą kandidatę. Dauguma 

balsų valdyba pritarė siūlomos kandidatės įdarbinimui į viešųjų ryšių specialisto vietą Miglės 

Rutkauskienės nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų  metu. 

Balsavo: „už“- 10 (3 iš jų savo valią išreiškė raštu iki posėdžio); „prieš” - 0;  „susilaikė“ – 3 (Gintė 

Ivanauskienė, Saulius Rutavičius, Aurelijus Deviatnikovas). Valdybos narė Izolda Žemaitė atsijungė 

nuo posėdžio svarstant ketvirtą klausimą. Prieš  atsijungdama ji pasisakė ketvirtuoju klausimu - balsavo 

už Justinos Jurgaitytės kandidatūrą. 

Finansininkė Evelina Kaselienė informavo, kad nauja darbuotoja bus priimta į darbą artimiausiu metu, 

su ja bus sudaryta darbo sutartis, kurioje bus nurodytas 3 mėnesių bandomasis laikotarpis. Darbo 

užmokestis jai bus apskaičiuotas remiantis VPS Administravimo taisyklių (2016 m. sausio 8 d. Nr. 3D-

8) 14.1.1.2. punkto 1.1.1.2. papunkčiu, taikant tinkamų finansuoti išlaidų įkainį: vieno viso darbo etato 

darbo užmokesčio bazinis įkainis – suma, apskaičiuojama pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede 

„Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“ pateikiama 

lentelės 8 eilutėje  III įstaigų grupei priskirtą pareiginės algos koeficientų intervalą. Siūlomas 

pareiginės algos koeficientas – 7,56, t.y. toks pat, koks buvo nustatytas prieš tai dirbusiai viešųjų ryšių 

specialistei.  

NUTARTA:  Pritarti Justinos Jurgaitytės priėmimui į darbą VPS viešųjų ryšių specialisto pareigoms 

užimti, numatant trijų mėnesių bandomąjį laikotarpį.  

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  

 


