
 

 

 

 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

2022 M. RUGSĖJO 22 D. VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. rugsėjo 22 d. Nr. 08 

Ukmergė 

 

 

Posėdis vyko – 2022 m. rugsėjo 22 d. 17:00 val., Ukmergės rajono VVG buveinėje (Kęstučio a. 7, 

Ukmergė)  

Posėdžio pirmininkas – Agnė Balčiūnienė, VVG pirmininkė; 

Posėdžio sekretorius – Rasa Kumetaitienė, VPS administravimo vadovė. 

 

Posėdyje dalyvauja 9 valdybos nariai iš 17. 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius; 

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

3. Mantas Dubininkas, verslo sektorius; 

4. Vidmantas Krikštaponis, valdžios sektorius; 

5. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius; 

6. Algirdas Pupšys verslo sektorius; 

7. Auksė Pusvaškienė, pilietinė visuomenė; 

8. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius; 

9. Dalė Steponavičienė, valdžios 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 9 valdybos nariai iš 17.  

Agnė Balčiūnienė pristatė posėdžio darbotvarkę. Prieš posėdį buvo įtrauktas dar vienas 

darbotvarkės klausimas: „Dėl VPS administracijos vadovės/VPS viešųjų ryšių specialistės Rasos 

Kumetaitienės pareiginės algos koeficiento tikslinimo“. Visi pritarė, kad būtų galima pradėti posėdį 

nuo šio klausimo.  

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VPS administracijos vadovės/VPS viešųjų ryšių specialistės Rasos Kumetaitienės 

pareiginės algos koeficiento tikslinimo. 

2. Dėl Ukmergės rajono VVG įstatų keitimo. 

3. Dėl naujos valdybos rinkimo ir visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. 

4. Dėl 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo. 

 



1. SVARSTYTA. VPS administracijos vadovės/VPS viešųjų ryšių specialistės Rasos 

Kumetaitienės pareiginės algos koeficiento tikslinimas. 

 Finansininkė Evelina Kaselienė valdybos nariams priminė, kad birželio mėnesį vykusiame 

valdybos posėdyje administracijos darbuotojams buvo padidinti pareiginės algos koeficientai. VPS 

administravimo vadovei/viešųjų ryšių specialistei Rasai Kumetaitienei buvo skirtas 12,8 pareiginės 

algos koeficientas. Finansininkė paaiškino, kad Rasa dirba 1 etatu, kuris yra skirstomas taip: 0,75 et. 

skirta VPS administravimo vadovo pareigoms ir 0,25 et. skirta VPS viešųjų ryšių specialisto 

pareigoms. Strategijų administravimo taisyklėse nurodyta, kad VPS administravimo vadovui galimas 

pareiginės algos koeficientų intervalas (išreikštas baziniais dydžiais, kurie yra nuo 7,4 iki 14 bazinių 

dydžių), o VPS viešųjų ryšių specialistui galimas pareiginės algos koeficientų intervalas (išreikštas 

baziniais dydžiais, kurie yra nuo 6,4 iki 12 bazinių dydžių). Finansininkė paaiškino, kad reikėtų 

patikslinti koeficientų dydžius pagal Strategijos administravimo taisyklių reikalavimus ir paprašė 

valdybos narių pritarti Rasos Kumetaitienės minėtų abiejų pareigų koeficientų patikslinimui: 

VPS administravimo vadovui skirti 13,6 bazinių dydžių koeficientą (dirbant 0,75 et.) 

VPS viešųjų ryšių specialistui skirti 12,0 bazinių dydžių koeficientą (dirbant 0,25 et.) 

NUTARTA:  Patikslinti VPS administracijos vadovės/VPS viešųjų ryšių specialistės Rasos 

Kumetaitienės pareiginės algos koeficientą.  

Balsavo „už“ – 9, „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

2. SVARSTYTA.  Ukmergės rajono VVG įstatų keitimas.  

Rasa Kumetaitienė informavo, kad Ukmergės rajono VVG įstatai buvo parengti atsižvelgiant į 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos 

taisykles. Paskutinis įstatų keitimas įregistruotas 2017 m. gegužės 2 d.  Įstatų 8 skyriuje „VIII. 

VALDYBA“ buvo smulkiai detalizuota VVG valdybos sudėtis ir jai keliami reikalavimai, 

atsižvelgiant į VPS atrankos taisykles. Pasikeitus VPS atrankos taisyklėms, reikia keisti įstatų 8.4. ir 

8.5. punktus. 2016-2023 m. strategijos įgyvendinimas eina į pabaigą,  naujai 2023-2027 m. strategijai 

bus parengtos naujos taisyklės. Kad nereikėtų dažnai keisti įstatų, siūloma juose nedetalizuoti VVG 

valdybos sudėties ir į įstatus neįtraukti visų  reikalavimų, kurie detalizuojami VPS atrankos taisyklėse. 

Keičiant įstatus dėl taisyklių pasikeitimo, tuo pačiu reikėtų patikslinti (papildyti) ir kitus įstatų punktus.  

Agnė Balčiūnienė iškėlė klausimą, ar būtų tikslinga keisti įstatus prieš renkant naują valdybą ir 

pirmininką. VVG valdybos narė Dalė Steponavičienė pasiūlė, kad įstatai būtų keičiami tada, kai bus 

išrinkta nauja valdyba. Rasa Kumetaitienė pabrėžė, kad įstatai gali būti keičiami ir tvirtinami 

visuotiniame narių susirinkime, todėl naujų įstatų projektas turi būti pateiktas VVG nariams 

susipažinimui prieš visuotinį susirinkimą. Nauji VVG valdybos nariai ir pirmininkas bus renkami 

visuotinio narių susirinkimo, kuris planuojamas spalio mėn., metu. VVG valdybos narys Mantas 

Dubininkas pasiūlė iš keleto esamų valdybos narių sudaryti darbo grupę, kuri  parengtų naujų įstatų 

projektą. Valdybos narys Aurelijus Deviatnikovas pasiūlė įstatus pasidaryti šabloninius, pagal 



standartinį pavyzdį,  kad jų nereikėtų dažnai koreguoti. Agnė Balčiūnienė pasiūlė iki visuotinio 

susirinkimo sukviesti dar vieną valdybos posėdį ir šio posėdžio metu peržiūrėti visus įstatus papunkčiui 

bei nuspręsti, kokie keitimai turi būti padaryti. 

NUTARTA:  Iki kito valdybos posėdžio parengti įstatų projektą, jį apsvarstyti valdybos posėdyje ir 

pateikti svarstymui visuotiniame narių susirinkime.  

Balsavo „už“ – 9, „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

 

3. SVARSTYTA:  Naujos valdybos rinkimai ir visuotinio narių susirinkimo sušaukimas. 

 Vadovaujantis Ukmergės rajono VVG įstatais, valdybos nariai rotuojami kas 3 metus 

proporcingai nuo kiekvieno  - pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiasi bent 

1/3 kolegialaus valdymo organo narių, o ilgiausiai tas pats asmuo kolegialaus valdymo organo nariu 

gali būti 2 kadencijas. Pagal pasikeitusias VPS atrankos taisykles valdybos nariais negali būti  

savivaldybės politikai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (Agnė Balčiūnienė, 

Dalė Steponavičienė, Vidmantas Krikštaponis). Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių 

vadovai, kiti darbuotojai, jos valdomų įmonių ar kitų valstybės įstaigų vadovai valdyboje gali 

atstovauti tik valdžios sektorių (Auksė Pusvaškienė).  

 Rasa Kumetaitienė informavo, kad renkant naują valdybą reikia įvertinti, kad būtų išlaikomos 

visos įstatuose apibrėžtos valdybos proporcijos: pilietinę visuomenę atstovaujantys turi sudaryti iki 49 

proc. narių (7 asmenys), verslą – iki 35 proc. (5 asmenys), valdžios sektorių – iki 30 proc. narių (5 

asmenys); abiejų lyčių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc. (7) ir ne daugiau kaip 60 proc. 

(10); valdyboje turi būti ne mažiau kaip 6 asmenys iki 40 m. Rasa Kumetaitienė informavo, kad 

rengiant 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją vienas iš atrankos kriterijų yra jaunų žmonių įtrauktis į 

VVG veiklą, t. y. kolegialaus valdymo organe ir (arba) VVG administracijose paraiškos pateikimo 

dieną yra 2 ir daugiau jaunų žmonių iki 29 m. Ukmergės rajono administracijoje viešųjų ryšių 

specialiste įdarbinta Justina Jurgaitytė, atitinkanti jauno žmogaus iki 29 m. kriterijų. Rasa Kumetaitienė 

informavo, kad tikslinga būtų į valdybą išrinkti vieną jauną asmenį iki 29 d., kad Ukmergės rajono  

VVG atitiktų jaunų žmonių įtraukties į VVG veiklą atrankos kriterijų.  

Agnė Balčiūnienė pasiūlė VVG narių susirinkimą sukviesti „Vilkmergės“ restorane, spalio 

13 d. arba spalio 20 d., 17:30 val. Daugumai valdybos narių spalio 13 d. nebuvo tinkama, todėl 

nuspręsta susirinkimui rinktis spalio 20 d.  

NUTARTA:  Ukmergės rajono VVG narių susirinkimą daryti „Vilkmergės“ restorane, š. m. spalio 20 

d., 17:30 val. 

Balsavo „už“ – 9, „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

 

4. SVARSTYTA. 2023-2027 metų VPS rengimas. 

 



Agnė Balčiūnienė informavo valdybą, kad artėja 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos 

rengimas, reikia ieškoti, kas  galėtų padėti parengti naują strategiją. Rasa Kumetaitienė pasiūlė 2 

variantus, kas galėtų padėti rengti 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją – kreiptis į įmonę, turinčią 

patirties rengiant strategijas pagal LEADER priemonę arba kreiptis į VDU Žemės ūkio akademijos 

specialistus. Valdybos narys Mantas Dubininkas pabrėžė, kad svarbu rinktis patikimus VPS rengėjus, 

ir geriausia būtų rinktis įmonę, o ne fizinį asmenį. Agnė Balčiūnienė pasiūlė iki kito posėdžio surinkti 

daugiau medžiagos apie VPS rengėjus, pasidomėti kas kitoms VVG rengs strategijas ir kito valdybos 

posėdžio metu priimti sprendimą, į ką kreiptis pagalbos, rengiant naują Ukmergės VVG strategiją.  

VPS administracijos vadovė Rasa Kumetaitienė supažindino valdybą su 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo situacija, pristatė pasiektus rodiklius, informavo, pagal kokias priemones yra 

paskelbti kvietimai ir  kokioms priemonėms dar yra likę strategijos lėšų. 

NUTARTA:  Kito posėdžio metu aptarti galimus VPS rengėjų variantus ir nutarti, kas rengs strategiją. 

Balsavo: „už“- 9.; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Ukmergės rajono VVG  nario mokesčio mokėjimo.  

 Agnė Balčiūnienė posėdžio metu iškėlė klausimą dėl nario mokesčio mokėjimo, nes yra keletas 

narių, kurie nemoka mokesčio, bet nori būti nariais. Agnė Balčiūnienė pasiūlė, kad nariams, kurie 

nemoka mokesčio, būtų išsiųstas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodyta, kad jiems  

duodamas 2 mėnesių laikotarpis susimokėti nario mokesčio skolas, o jei skola nebus sumokėta per 

nurodytą laikotarpį, valdyba svarstys klausimą dėl jų narystės Ukmergės rajono vietos veiklos grupėje.    

NUTARTA:  Išsiųsti informacinius raštus VVG nariams, nemokantiems nario mokesčio.  

Balsavo: „už“- 9.; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                      Agnė Balčiūnienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                       Rasa Kumetaitienė 


