
 

 

 

 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

2022 M. SPALIO 5 D. VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. spalio 05 d. Nr. 09 

Ukmergė 

 

 

Posėdis vyko – 2022 m. spalio 5 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. 

 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius; 

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

3. Virginijus Jankauskas pilietinė visuomenė; 

4. Kristina  Kaselienė pilietinė visuomenė; 

5. Gintautas Povylius pilietinė visuomenė; 

6. Gintė Ivanauskienė pilietinė visuomenė; 

7. Reda Liubomirskienė valdžios sektorius; 

8. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius; 

9. Auksė  Pusvaškienė pilietinė visuomenė; 

10. Mantas  Dubininkas verslo sektorius; 

11. Aldona Kabokienė verslo sektorius; 

12. Izolda Žemaitė verslo sektorius; 

13. Algirdas Pupšys verslo sektorius. 

 

Pirmininkė Agnė Balčiūnienė posėdžio pradžioje patikrino, ar yra kvorumas: dalyvauja 9 

valdybos nariai iš 17. 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 keturi valdybos nariai  (Aldona Kabokienė, Mantas Dubininkas, 

Izolda Žemaitė ir Algirdas Pupšys) nurodytu laiku negalėjo dalyvauti valdybos posėdyje bei į tai, kad 

informacija svarstomais klausimais buvo pateikta 2022 m. rugsėjo 29 d.  kartu su kvietimu į posėdį, 

jie savo valią išreiškė iki posėdžio balsuodami raštu kiekvienu svarstomu klausimu. Jų balsai bus 

įskaityti prie kiekvieno darbotvarkės klausimo.  

Kvorumas yra. 

Agnė Balčiūnienė pristatė posėdžio darbotvarkę. Posėdį nutarta pradėti nuo einamųjų klausimų.  

 



DARBOTVARKĖ:  

1. Einamieji klausimai. 

2. Dėl Kvietimo Nr. 41 pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-

19.2-4 veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ Nr.  LEADER-19.2-4.2 

finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo. 

3. Dėl Kvietimo  Nr. 28 pagal priemonės „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno 

nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą 

ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 finansavimo sąlygų aprašo tikslinimo. 

4. Dėl Ukmergės rajono VVG įstatų keitimo. 

 

1.  SVARSTYTA.  Einamieji klausimai.  

 Pirmininkė Agnė Balčiūnienė informavo, kad po praeito valdybos posėdžio visuotinį narių 

susirinkimą buvo nutarta organizuoti 2022 m. spalio 19 dieną. Po posėdžio paaiškėjo, kad daugeliui ši 

data nėra tinkama. Pirmininkė pasiūlė visuotinį narių susirinkimą organizuoti 2022 m. spalio 26 d. 

Šiam pasiūlymui pritarta.  

 Praeito valdybos posėdžio metu buvo pristatyti 2 galimi variantai, kas galėtų padėti parengti 2023-

2027 m. laikotarpio strategiją – VDU ŽŪA docentė Asta Raupelienė ar VšĮ „Nacionalinės plėtros 

institutas“ – ir nutarta išsiaiškinti abiejų rengėjų galimybes bei sąlygas strategijai parengti. Rasa 

Kumetaitienė informavo, kad buvo kalbėta su abiem kandidatais. VDU ŽŪA docentė turi didelę patirtį 

LEADER metodo įgyvendinimo srityje, turi patirties rengiant strategijas kitose VVG.  VšĮ 

„Nacionalinės plėtros institutas“ turi patirties dirbant su projektais, rengiant VVG tinklui  sumanių 

kaimų strategiją. Pigesnę kainą pasiūlė VDU ŽŪA docentė. VšĮ „Nacionalinės plėtros institutas“ 

žadėjo atvykti detaliau aptarti strategijos rengimo klausimus, tačiau per sutartą laikotarpį neatvyko ir 

nesusisiekė. Tuo tarpu VDU ŽŪA docentė domėjosi strategijos rengimu, pateikė naudingų pasiūlymų 

dėl strategijos rengimo. Pirmininkė Agnė Balčiūnienė pasiūlė rinktis VDU ŽŪA docentės paslaugas. 

Šiam pasiūlymui pritarta. 

 

2. SVARSTYTA.  Kvietimo Nr. 41 pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-

19.2-4 veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ Nr. LEADER-19.2-4.2 

finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimas. 

       Elektroniniu paštu valdybos nariams 2022 m. rugsėjo 29 d. buvo išsiųstas parengtas finansavimo 

sąlygų aprašas (FSA). Valdybos nariai klausimų dėl parengto FSA nepateikė. Vienbalsiai pritarta 

patvirtinti parengtą FSA pagal priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ Nr. 

LEADER-19.2-4.2. 

Balsavo „už“ – 13 ( 4 iš jų savo valią išreiškė raštu iki posėdžio ) , „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 



NUTARTA: Patvirtinti FSA pagal VPS priemonę „„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 

rinkodarai“. 

 

3. SVARSTYTA.  Kvietimo  Nr. 28 pagal priemonės „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno 

nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą 

ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 finansavimo sąlygų aprašo tikslinimas. 

 Rasa Kumetaitienė informavo, kad iškilo poreikis patikslinti 2021 m. kovo 16 d. Ukmergės rajono 

vietos veiklos grupės posėdžio protokolu Nr. 03 patvirtinto Kvietimo Nr. 28 finansavimo sąlygų aprašą 

pagal priemonę  „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir 

plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. 

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.punkte buvo nurodytas ne 

didesnis nei 18 mėn. projekto įgyvendinimo laikotarpis, o FSA 4.3.3.2. punkte nurodyta, kad „Vietos 

projekto įgyvendinimas turi būti baigtas iki 2022 m. spalio 1 d. Kvietimo Nr. 28 metu buvo gautos dvi 

paraiškos, kurias pateikė VšĮ „Žvaigždžių slėnis“ ir VšĮ „Veikmergė“.  

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. 

Minėti pareiškėjai kreipėsi į Ukmergės rajono VVG su prašymu pratęsti projekto įgyvendinimo 

laikotarpį motyvuodami tuo, kad dėl sutrikusio tiekimo negauna užsakytos įrangos, negali laiku 

užbaigti projektų, todėl prašo pratęsti projektų įgyvendinimo  laikotarpį.  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 tai, kad 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., siūloma patikslinti 2021 m. 

kovo 16 d. Ukmergės rajono VVG valdybos posėdžio protokolu Nr. 0 patvirtinto FSA 3.1. ir 4.3.3.1. 

punktus, galimą projekto įgyvendinimo laikotarpį nurodant iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

Elektroniniu paštu valdybos nariams 2022 m. rugsėjo 29 d. buvo išsiųstas patikslintas finansavimo 

sąlygų aprašas. Klausimų dėl parengto FSA valdybos nariai neturėjo. 

NUTARTA:  Patvirtinti patikslintą FSA pagal Nr. 03 patvirtinto Kvietimo Nr. 28 finansavimo sąlygų 

aprašą pagal VPS priemonę  „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų 

kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-5. 

Balsavo: „už“- 13 (4 iš jų savo valią išreiškė raštu iki posėdžio); „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 



 

 

4.  SVARSTYTA. Ukmergės rajono VVG įstatų keitimas.  

2022 m. rugsėjo 22 d. valdybos posėdžio metu buvo nutarta parengti įstatų pakeitimo projektą, jį 

apsvarstyti valdybos posėdyje ir pateikti svarstymui visuotiniame narių susirinkime. Valdybos nariams 

elektroniniu paštu buvo pateiktas susipažinimui įstatų keitimo projektas su siūlomais pakeitimais. 

Siūlomi pakeitimai buvo aptarti darbo grupėje, pasikonsultuota su teisininkais. Posėdžio metu valdybai 

buvo pristatyti ir kartu aptarti darbo grupės ir teisininkų siūlomi įstatų pakeitimai.  Nutarta siūlomus 

įstatų pakeitimus teikti svarstyti visuotiniam narių susirinkimui. 

NUTARTA:  Siūlomus įstatų pakeitimus teikti svarstyti visuotiniam narių susirinkimui. 

Balsavo: „už“- 13 (4 iš jų savo valią išreiškė raštu iki posėdžio); „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0. 

 

Posėdžio pirmininkė                                                      Agnė Balčiūnienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                       Rasa Kumetaitienė 


