
 

 

 

 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

2022 M. GRUODŽIO 23 D. VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. gruodžio 23 d. Nr. 11 

Ukmergė 

 

 

Posėdis vyko rašytinės procedūros būdu iki 2022 m. gruodžio 23 d. 12:00 val. balsuojant el.pašto 

adresu r.kumetaitiene@ukmergesvvg.lt  . 

Posėdžio pirmininkė – Klavdija Stepanova, VVG pirmininkė; 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė, VPS administravimo vadovė. 

 

1. Klavdija Stepanova valdžios sektorius; 

2. Salvijus  Stimburys valdžios sektorius; 

3. Vaidotas  Kalinas valdžios sektorius; 

4. Renatas  Kolka valdžios sektorius; 

5. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

6. Gintė Ivanauskienė pilietinė visuomenė; 

7. Darius Rinkevičius pilietinė visuomenė; 

8. Lina  Šeškuvienė pilietinė visuomenė; 

9. Ramunė Varnienė pilietinė visuomenė; 

10. Žydrė  Naraškevičė pilietinė visuomenė; 

11. Barbora Grigalevičiūtė verslo sektorius; 

12. Agnė  Kanapeckaitė verslo sektorius; 

13. Janina Stancikaitė-Strikienė verslo sektorius; 

14. Gražvydas  Dapkus verslo sektorius. 

 

Balsavo 14 valdybos narių iš 17. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo. 

 

1. SVARSTYTA.  Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos 

keitimas.  

Įgyvendinant Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategiją, pagal visas numatytas priemones jau yra pasiekti planuoti fizinio rezultatyvumo (projektų 

skaičius) ir sukurtų naujų darbo vietų rodikliai. Tačiau VPS priemonėse yra likę sutaupytų lėšų 

likučiai, kurie yra per maži, kad  galima būtų skelbti kvietimą pagal vieną ar kitą priemonę.  

2022 m. lapkričio 16 d. vykusio susitikimo metu valdybos nariams buvo pristatyta VPS 

įgyvendinimo situacija. Susitikimo metu buvo pritarta pasiūlymui, kad priemonėse likusių lėšų 

likučius tikslinga sukelti į priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir į priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo 

skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“. 
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Šiuo metu verslo pradžiai yra likę 30 955 Eur. Didžiausia paramos suma vienam projektui 

verslo pradžiai yra 39 842 Eur. Esamą sumą tikslinga padidinti iki maksimalios ir pagal šią priemonę 

paskelbti kvietimą teikti paraišką.  

Visus likusius lėšų likučius siūloma sukelti į priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo 

ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ ir pagal šią priemonę paskelbti kvietimą teikti 

paraišką.  

Tokiu būdu, siekiant panaudoti VPS lėšų likučius, 2023 m. I ketv. bus skelbiami 2 papildomi 

kvietimai teikti paraiškas: pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir 

pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“. 

2022 m. lapkričio 18 d. gautas raštas iš NMA „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“ (2022-

11-18, Nr. BRK-16221), kuriame nurodyta, kad VVG skirtos EURI lėšos yra tikslinės – skirtos 

ekonomikos gaivinimui, todėl jų panaudojimas taip pat turi būti tikslinis, t.y. jos neturėtų būti 

naudojamos aktyvinimo veikloms kompensuoti. Atsižvelgiant į šį raštą, iškilo poreikis patikslinti 

VPS 11.3. dalį „VPS administravimo išlaidų finansinis planas“.  

Atsižvelgiant į minėtą NMA raštą, VPS lėšų likučių perskirstymą, 2022 m. skelbtus 

kvietimus, gautas paraiškas bei planuojamus skelbti 2 rezervinius kvietimus 2023 m., atitinkamai 

pakoreguotos šios VPS dalys: 8.5. dalis „Integruoto požiūrio principas“, 9  dalis „VPS priemonių ir 

veiklos sričių aprašymas“, 10 dalis „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“, 11 dalis  „VPS finansinis 

planas“ bei 12 dalis „VPS įgyvendinimo rodikliai“. 

Pakeista strategija su sekimo režimu prieš posėdį buvo išsiųsta valdybos nariams 

susipažinimui. 

Vienbalsiai pritarta patikslinimams. 

Balsavo: „už“ - 14, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA: Pritarti Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos 

keitimui. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                      Klavdija Stepanova 

 

Posėdžio sekretorė                                                       Rasa Kumetaitienė 


