
 

 

 

(Informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

ataskaitos/galutinės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos pavyzdinė forma) 

 
Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 

(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

INFORMACIJOS APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO EIGĄ 

PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ 

„VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ ATASKAITA/GALUTINĖ 

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

(Pasirinkti ataskaitos tipą) 

 
|2|0|1|5| |0|9| |3|0| Nr. |0|0|6| 

(data) 

 
_________Ukmergė__________ 

(sudarymo vieta) 

 

 

1. Ataskaitos pateikimo terminas: |2|0|1|5| |0|9| |3|0| 

 

2. Informacija apie projektą 

 

Paramos gavėjas VO  „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ 

Strategijos pavadinimas Ukmergės rajono vietos plėtros strategija 

Paramos sutarties numeris |V|P|S|I|-|0|-|0|8|-|0|2|_|_|_|_|_| 

Paramos gavėjo teisinė forma Asociacija 

Paramos gavėjo adresas Juridinio asmens buveinė (gatvė, namo numeris, vietovė):  

Kauno g. 16a 

Pašto indeksas   LT-20114 

Tel., faksas:   8-674-40573 

El. paštas:  vvg@ukmerge.lt 

Projekto vadovas Vardas, pavardė KlavdijaStepanova 

Pareigos Ukmergės rajono VVG pirmininkė 

Telefonas, faksas 8-672-20899 

El. paštas k.stepanova@ukmergesvvg.lt 

Projekto finansininkas Vardas, pavardė Evelina Kaselienė 

Pareigos Ukmergės rajono VVG finansininkė 

Telefonas, faksas 8-672-24492 

El. paštas e.kaseliene@ukmergesvvg.lt 

Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą Vardas, pavardė Agnė Kanapeckaitė 

Pareigos Ukmergės rajono VVG projektų vadovė 

Telefonas, faksas 8-674-40573 

El. paštas a.kanapeckaite@ukmergesvvg.lt 

Atsiskaitymo laikotarpis nuo  2009-01-01   iki   2015-09-30 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 15 d. 

įsakymu Nr. 3D-386 (Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. 

spalio 7 d. įsakymo Nr. 3D-711 redakcija) 
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Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo  2009-01-01    iki 2015-08-31 

Paskirta paramos suma administravimo 

išlaidoms 

380 560,70 Eur 

Paskirta paramos suma vietos projektų 

įgyvendinimo išlaidoms 

1 858 202,04 Eur 

Bendra paskirta paramos suma 2 238 762,74 Eur 

Bendra paramos suma, kuriai pateikti 

mokėjimo prašymai 

380 533,57  Eur 

Bendra gauta paramos suma 310 039,92  Eur 

 

3. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) keitimą  
(nurodomi visi atvejai, kai VPS buvokeista) 

 

1. Keitimo objektas  Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2009-06-25 (raštas Nr. 16 “Dėl pasikeitusio Ukmergės rajono 

vietos veiklos grupės buveinės adreso”). 

 

Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo).  

Kita (nurodyti):  Ukmergės rajono vietos veiklos grupės buveinės 

adresas buvo pakeistas atlikus patalpų nuomos pirkimus projektui 

„Ukmergės rajono vietos plėtros strategija“ Nr. VPSI-0-08-2. 

Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos įgyvendinimui, 

ypač keitimo objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a) tarp strategijos prioritetų; 

b) tarp strategijos priemonių; 

c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams.  

 

Pasikeitęs Ukmergės rajono vietos veiklos grupės buveinės adresas 

įtakos strategijos įgyvendinimui neturėjo. 

2. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2009-06-25 (raštas Nr. 19 “Dėl vietos plėtros strategijos 

prioritetų ir priemonių tikslinimo“) 

 

Keitimo priežastis (-ys) ir 

tikslas 

Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). 

Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos prioritetai ir priemonės buvo 

m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-408 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. 

gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, 

tikslinami remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 

krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” 

Kita (nurodyti)  
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Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos 

keitimo pasekmės 

strategijos įgyvendinimui, 

ypač keitimo objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a) tarp strategijos prioritetų; 

 

Tarp strategijos prioritetų – I prioriteto „Patrauklios, motyvuojančios gyventi 

kaime aplinkos kūrimas“ priemonei „kaimo atnaujinimas ir plėtra“ skiriama 

papildomai lėšų, bendra suma šiai priemonei yra – 4 746 000 Lt. Skiriant 

papildomas lėšas yra didinama didžiausia galima paramos suma vienam 

projektui pagal 1.1. priemonės “Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.2. veiklos 

sritį „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“. Pagal šią 

veiklos sritį galima didžiausia paramos suma vienam projektui yra iki 445 200 

Lt. 

 

b) tarp strategijos priemonių; 

c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams.  

Kita (nurodyti).  

3. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2009-08-11 (raštas Nr. 32 „Dėl VPS (paramos sutartis Nr. VPSI-

0-08-2) administravimo lėšų perskirstymo“ Patikslinimas – 

raštas Nr. 33 „Dėl VPS (paramos sutartis NR. VPSI-0-08-2) 

administravimo lėšų perskirstymo patikslinimo“). 

 

Keitimo priežastis (-s) ir 

tikslas 

Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). 

(nurodyti) 

Kita (nurodyti) 

Buvo prašoma leidimo perskirstyti administravimo lėšas, kadangi atlikus 

patalpų nuomos pirkimus sutartis su paslaugos teikėju buvo sudaryta 

mažesnei mėnesinei nuomos kainai nei buvo numatyta biudžete ir 

mokėjimo prašymuose. 

Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a)tarp strategijos prioritetų; 

b)tarp strategijos priemonių; 

c)tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams.  

 

Kita (nurodyti): 

Tarp administravimo išlaidų eilučių buvo perskirstytos šios VPS 

administravimo lėšos: 

1. patalpų nuomos, komunalinių paslaugų; 

2. biuro įrangos, biuro baldų įsigijimo ir (arba) nuomos; 

3. ryšių. 

Viso patalpų nuomos išlaidoms strategijos įgyvendinimo laikotarpiu 

buvo sutaupyta 13 160 Lt. Į biuro įrangos, biuro baldų įsigijimo ir 

(arba) nuomos eilutę perkelta 1200 Lt, į ryšių eilutę – perkelta po 180 

Lt kiekvieną mėnesį (viso 11 800 Lt.). Patalpų nuomos, komunalinių 
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paslaugų išlaidos buvo sumažintos 13 080 Lt. 

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu galutinės minėtų išlaidų sumos 

yra: 

- patalpų nuoma, komunalinės paslaugos – 75 180 Lt; 

- biuro įrangos įsigijimo, aptarnavimo, eksploatacijos ir 

remonto, biuro baldų įsigijimo ir (arba) nuomos išlaidos – 22 612 

Lt; 

- ryšiųišlaidos – 30 166 Lt. 

4. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2010-02-24 (raštas Nr. 12 „Dėl pasikeitusio Ukmergės rajono 

vietos veiklos grupės buveinės adreso“). 

 

Keitimo priežastis (-ys) ir 

tikslas 

Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). 

(nurodyti) 

Kita (nurodyti)  

Ukmergės rajono vietos veiklos grupės buveinės adresas pasikeitė, kai 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija suteikė panaudai patalpas 

esančias Kauno g. 16 a., Ukmergė. 

Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a) tarp strategijos prioritetų; 

b) tarp strategijos priemonių; 

c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams.  

 

Kita (nurodyti): 

Pasikeitęs Ukmergės rajono vietos veiklos grupės buveinės adresas 

įtakos strategijos įgyvendinimui neturėjo. 

5. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 

2010-02-02 (susitarimas Nr. 2 dėl 2009 m. liepos 8 d. paramos 

strategijai įgyvendinti sutarties Nr. VPSI-0-08-2 pakeitimo ir 

papildymo). 

 

Keitimo priežastis (-ys) ir 

tikslas 

Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). 

(nurodyti) 

Kita (nurodyti): 

Buvo įtraukta nauja viešinimo priemonė – informavimas regioninėje 

spaudoje, per regioninę televiziją ir regioninio radijo kanalais.  

Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a)tarp strategijos prioritetų; 

b)tarp strategijos priemonių; 

c)tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams.  
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Kita (nurodyti): 

Įtraukus naują viešinimo priemonę, viešinimo išlaidos perskirstytos tik 

tarp viešinimo eilučių. Bendra viešinimui skirta suma visą strategijos 

įgyvendinimo laikotarpį neviršija 50 000 Lt.  

 

6. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 

2010-05-24 (susitarimas Nr. 3 dėl 2009 m. liepos 8 d. paramos 

strategijai įgyvendinti sutarties Nr. VPSI-0-08-2 pakeitimo ir 

papildymo). 

 

Keitimo priežastis (-ys) ir 

tikslas 

Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). 

(nurodyti) 

Kita (nurodyti) 

Įtraukta nauja viešinimo priemonė – kitos techninės priemonės (VVG 

interneto svetainės sukūrimas (tobulinimas), interneto svetainės techninė 

priežiūra (svetainės viešinimas, adreso metinis mokestis).  

Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a)tarp strategijos prioritetų; 

b)tarp strategijos priemonių; 

c)tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams.  

 

Kita (nurodyti).  Pasikeitė II; III; IV; V; VI; VII ir VIII mokėjimo 

prašymų galutinės sumos. 

7. Keitimo objektas  

Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2010-07-14 (raštas Nr. 35 „Dėl Ukmergės rajono vietos plėtros 

strategijos)“ . 

 

Keitimo priežastis (-ys) ir 

tikslas 

Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). 

(nurodyti): 

Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos pakeitimai atlikti atsižvelgiant 

į Lietuvos Žemės ūkio ministerijos atliktus Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 

krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių pakeitimus.  

Kita (nurodyti)  

Keitimo įtaka/ pasekmės 

(detaliai nurodomos 

keitimo pasekmės 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a)tarp strategijos prioritetų; 
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strategijos įgyvendinimui, 

ypač keitimo objektui) 

b)tarp strategijos priemonių; 

c)tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

 

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

 

I-ojo prioriteto pakitimai: 

- Priemonės „kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sričių pavadinimai ir 

galimos vietos projektų idėjos; 

- Galimų vietos projektų pareiškėjų formuluotė; 

- Tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų formuluotė; 

- Vietos projektų paramos intensyvumas; 

- Galimi partnerių prisidėjimo prie vietos projekto būdai; 

- Naudos ir privalumų vertinimo kriterijai; 

- Į vertinimo etapus įtrauktas pirmumo vertinimas (jei taikoma). 

 

II-ojo prioriteto pakitimai: 

- Galimų vietos projektų pareiškėjų formuluotė; 

- Tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų formuluotė; 

- Pelno vietos projektų paramos intensyvumas; 

- Galimi vietos projektų partneriai; 

- Naudos ir privalumų vertinimo kriterijai. 

Mokėjimo prašymų terminams.  

Kita (nurodyti).  

8. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2010-08-12 (raštas Nr. 44 „Paaiškinimas“).  

Keitimo priežastis (-ys) ir 

tikslas 

Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). 

(nurodyti) 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 30 d. 

įsakymas Nr. 3D-608 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 

metų programos priemonės “Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

įgyvendinimo (Leader metodu)  taisyklės.  

Kita (nurodyti)  

Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a)tarp strategijos prioritetų; 

b)tarp strategijos priemonių; 

c)tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

 

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

 

Pasikeitė Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos 3.3. skyriaus „VVG 

strategijos prioritetų ir priemonių aprašymas“ 1.1. priemonės „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“ veiklos srities „Patalpų bendruomenės reikmėms 

atnaujinimas ir įrengimas“ aprašymas. Jis išdėstytas sekančiai: „1.1.2. Patalpų 

bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas (galimos vietos projektų 

idėjos:kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, 

remontas,bendruomenės namų kūrimas, sporto salių, laisvalaikio centrų, dienos 
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centrų, pirčių įrengimas, buities paslaugų centrų steigimas ir kt.).“ 

 

Mokėjimo prašymų terminams.  

Kita (nurodyti).  

9. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2010-12-31 (susitarimas Nr. 5 dėl 2009 m. liepos 8 d. paramos 

strategijai įgyvendinti sutarties Nr. VPSI-0-08-2 pakeitimo) 

 

Keitimo priežastis (-ys) ir 

tikslas 

Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). 

(nurodyti) 

Kita (nurodyti):  

Administravimo išlaidų perskirstymas tarp išlaidų eilučių ir mokėjimo 

prašymų. 

Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a)tarp strategijos prioritetų; 

b)tarp strategijos priemonių; 

c)tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams.  

 

Kita (nurodyti): Pasikeitė I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX ir X 

mokėjimo prašymų sumos.  

 

10. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai  

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2011-05-06 raštas Nr. 33 „Dėl Ukmergės rajono vietos plėtros 

strategijos pakeitimo” 

2011-05-12 raštas Nr. 37 „Dėl informacijos patikslinimo“. 

 

Keitimo priežastis (-ys) ir 

tikslas 

Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo). 

(nurodyti)  

Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos pakeitimai atlikti atsižvelgiant 

į Lietuvos Žemės ūkio ministerijos atliktus Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 

krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių pakeitimus. 

 

 

Kita (nurodyti):  

Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos priemonės „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“ biudžeto perskirstymas buvo atliktas atsižvelgiant 

į pareiškėjų išsakytą poreikį bei remiantis I-ojo kvietimo teikti vietos 

projektų paraiškas rezultatais.  
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Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a)tarp strategijos prioritetų; 

b)tarp strategijos priemonių; 

c)tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams 

Atlikus pakeitimus pakoreguoti Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos 3.3. 

skirsnis „VVG strategijos prioritetų ir priemonių aprašymas“ ir IV skyrius 

„Ukmergės r. VVG kaimo vietovių plėtros strategijos įgyvendinimo planas” 

(pakeitimai Agentūrai išsiųsti 2011-05-06 raštas Nr. 33) 

Mokėjimo prašymų terminams.  

 

Kita (nurodyti):  

Atlikus priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ biudžeto perskirstymą 

pakito investicijų suma atitinkamoms priemonės veiklos sritims. Taip pat 

atsižvelgiant į lėšų perskirstymą planuojama įgyvendinti  daugiau 1.1.2. 

veiklos srities „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“ 

projektų. Atsižvelgiant į lėšų perskirstymą tarp priemonės „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sričių, atitinkamai koreguojamas lėšų 

pasiskirstymas projektams, susijusiems su kaimo atnaujinimu ir projektams, 

susijusiems su kaimo paveldu bei pelno ir nepelno projektų santykis.  

Bendra vietos projektams ir Strategijos priemonei „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“ skirta paramos lėšų suma nekinta (pakeitimai Agentūrai išsiųsti 2011-

05-06 raštas Nr. 33). 

11. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymas    

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai  

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2011-12-02 raštas Nr. 120 „Dėl VPS (paramos sutartis Nr. VPSI-

0-08-2) administravimo lėšų perskirstymo“  

(Susitarimas Nr. 6 dėl 2009 m. liepos 8 d. paramos strategijai 

įgyvendinti sutarties Nr. VPSI-0-08-2 pakeitimo). 

 

Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) 

(nurodyti) 

 

Kita (nurodyti): Administravimo išlaidų perskirstymas tarp 

išlaidų eilučių ir mokėjimo prašymų. 

 

Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams.  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos / investicijų pasiskirstymui: 

a)tarp strategijos prioritetų; 

b)tarp strategijos priemonių; 

c)tarp strategijos įgyvendinimo etapų.   

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams.  

Kita (nurodyti):  

Perkeltos sutaupytos III-iojo ir IV-ojo mokėjimo prašymų lėšos bei 

perskirstytos administravimo lėšos tarp išlaidų eilučių. Pakito patalpų nuomos, 
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komunalinių paslaugų ir kelionių ir (arba) transporto nuomos išlaidos.  

 

(Patikslintos strategijos administravimo lėšos bei pakoreguotas mokėjimo 

prašymų grafikas Agentūrai pateiktas 2011-12-02 raštas Nr. 120). 

12. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas 

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2012-03-05 raštas Nr. S-12-39 „Dėl lėšų perskirstymo“ 

Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas 

Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) (nurodyti)  

Kita (nurodyti)Po II kvietimo teikti vietos projektų paraiškas buvo 

perskirstyti lėšų likučiai tarp priemonių ir veiklos sričių atsižvelgus į 

lėšų poreikį. Perskirsčius lėšas buvo finansuoti visi atitikę tinkamumo 

skirti paramą kriterijus projektai. 

 

Keitimo įtaka/pasekmės  
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams. 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui: 

a) tarp strategijos prioritetų; 

b) tarp strategijos priemonių; 

c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. 

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams. 

Kita (nurodyti). 

13. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas 

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 

 

 

 

 

 

 

Keitimo data 2013-12-10 raštas Nr. S-13-383 „Dėl VPS paramos sutarties Nr. VPSI-0-08-

2 pakeitimo“. 

Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) 

(nurodyti) 

 

Kita (nurodyti):termino pratęsimas, dėl atsiskaitymo su tiekėjais ir 

išlaidų deklaravimo. 

x 

Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams. 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui: 

a) tarp strategijos prioritetų; 

b) tarp strategijos priemonių; 

c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. 

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams. 

Kita (nurodyti). 

Pakeitimas neturės neigiamos įtakos projekto rodikliams ir veikloms. 

14.Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas 

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai 

Mokėjimo prašymų terminai 

Banko sąskaita 

Strategijos vykdytojo rekvizitai 
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Keitimo data 2014-01-28 raštas Nr. S-14-21 „Dėl VPS (paramos sutartis Nr. VPSI-0-08-2) 

administravimo lėšų perskirstymo“. 

Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas Keitimas VVG iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) (nurodyti)  

Kita (nurodyti):lėšų perskirstymas dėl termino pratęsimo.   

Keitimo įtaka/ pasekmės 
(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos įgyvendinimui, 

ypač keitimo objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams. 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui: 

a) tarp strategijos prioritetų; 

b) tarp strategijos priemonių; 

c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. 

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams. 

Kita (nurodyti). 

Pakeitimas neturės neigiamos įtakos projekto rodikliams ir veikloms. 

15. Keitimo objektas Strategijos įgyvendinimo terminai  

Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymas  

Planuoti strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai  

Mokėjimo prašymų terminai  

Banko sąskaita  

Strategijos vykdytojo rekvizitai  

Keitimo data 2015-08-24 raštas Nr. S-15-59 “Dėl VPS (Paramos sutartis Nr. VPSI-0-

0ū-č) administravimo lėšų perskirstymo ir įgyvendinimo laikotarpio 

pratęsimo” 

Keitimo priežastis (-ys) ir tikslas Keitimas Agentūros iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) 

(nurodyti) 
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Kita (nurodyti): 2015-06-03 Žemės ūkio ministerija 

įsakymu Nr. 3D-435 pakeitė Lietuvos Žemės ūkio ministro 

2008-10-28 įsakymu Nr. 3D-578 priemonės “Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas” administravimo taisykles ir VPS 

įgyvendinimo laikotarpį pratęsė iki 2015-09-30. Dėl šios 

priežasties buvo prašoma pratęsti Ukmergės rajono VVG 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminą kartu 

pakoreguojant išlaidų pasiskirstymą tarp atskirų išlaidų 

eilučių. 

Taip pat buvo prašoma ankstesniuose mokėjimo prašymuose 

nepatirtas ir (arba) nedeklaruotas išlaidas perkelti į galutinį 

mokėjimo prašymą. 

 

Keitimo įtaka/pasekmės  

(detaliai nurodomos keitimo 

pasekmės strategijos 

įgyvendinimui, ypač keitimo 

objektui) 

Strategijos įgyvendinimo terminams. 

Paramos strategijai įgyvendinti sumos/investicijų pasiskirstymui: 

a) tarp strategijos prioritetų; 

b) tarp strategijos priemonių; 

c) tarp strategijos įgyvendinimo etapų. 

Planuotiems strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams. 

Atidėtas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas nuo 2015-08-30 

iki 2015-09-30. 

Kita (nurodyti). 
Pakeitimas neturės neigiamos įtakos projekto rodikliams ir veikloms. 

 

 

 



4. Pasiekti rodikliai (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis paraiškoje numatytais pasiekti bendraisiais 

rodikliais pagal numatytą įgyvendinti VPS)* 

 

     Eil.  

    Nr. 
Rodikliai 

Mata

vimo 

vnt. 

Numatyta 

paraiškoje 

vnt. 

Pasiekta, vnt. 
Pasiekta, 

proc. 
Komentarai 

1. 

Vietos projektai, 

kuriems paramą 

skiria VVG pagal 

KPP 3 krypties 

„Gyvenimo kokybė 

kaimo vietovėse ir 

kaimo ekonomikos 

įvairinimas“ 

priemones (vnt.): 

Vnt. 33 33 100 

 

 

 

2012-03-05 raštu Nr. S-12-39 

„Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai. 

1.1. 

Vietos projektai 

pagal priemonę 

„Perėjimas prie ne 

žemės ūkio veiklos“ 

Vnt. 0 - - Priemonė VPS nenumatyta 

1.2. 

Vietos projektai 

pagal priemonę 

„Parama verslo 

kūrimui ir plėtrai“ 

Vnt. 0 - - Priemonė VPS nenumatyta 

1.3. 

Vietos projektai 

pagal priemonę 

„Kaimo turizmo 

veiklos skatinimas“ 

Vnt. 0 - - Priemonė VPS nenumatyta 

1.4. 

Vietos projektai 

pagal priemonę 

„Kaimo atnaujinimas 

ir plėtra“ 

Vnt. 33 33 100 

Veiklos sritis - viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas: 
1. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Patrauklios aplinkos Veprių krašte kūrimas – 

paplūdimių atnaujinimas ir plėtra“; 

2. Vidiškių mietselio bendruomenė, „Patrauklios aplinkos Vidiškiuose sukūrimas – Vidiškių 

miestelyje esančio tvenkinio teritorijos sutvarkymas“; 

3. Padvarių kaimo bendruomenė, „Parkas gatvinio kaimo rėžyje‘; 

4. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Ukmergės rajono Balelių universalaus 

daugiafunkcio centro viešosios erdvės sutvarkymas“; 

5. Petronių kaimo bendruomenė,  “Viešosios erdvės pritaikymas naudojimui Petronių kaime“ 

6. Ukmergės rajono savivaldybės administracija,  „Patraukli aplinka – aktyvi bendruomenė“ 

7. VO Rečionių bendruomenių iniciatyva,  „Kapinaičių Kurėnų kaime sutvarkymas“; 
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8. Lyduokių kaimo bendruomenė, „Gražu, patogu, saugu prie Lyduokių bendruomenės namų“; 

9. Ukmergės rajono savivaldybės administracija „Žemaitkiemio seniūnijos paplūdimių ir 

piliakalnių tvarkymas“; 

10. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Patrauklios aplinkos Pabaisko mst. Tvenkinio 

pakrančių atnaujinimas, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas“; 

11. Laičių kaimo bendruomenė,  „Laičių parkas – tai pirmas žingsnis vietinio kraštovaizdžio 

puoselėjimo link“; 

12. Varinės kaimo bendruomenė, „Sporto aikštė – Varinės gyventojams“. 

 

Veiklos sritis – patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas: 
1. Petronių kaimo bendruomenė, „Petronių bendruomenės centro įrengimas“; 

2. Veprių kaimo bendruomenė, „Rekonstruoti ir jaukūs bendruomenės namai – daugiafunkcinės 

veiklos centras“; 

3. Lyduokių kaimo bendruomenė, „Lyduokių kaimo bendruomenės pastato rekonstravimas“; 

4. Valų kaimo bendruomenė, „Buvusios mokyklos patalpų pritaikymas bendruomenės 

poreikiams“; 

5. Varinės kaimo bendruomenė, „Patalpų renovacija. Jų pritaikymas sportui ir poilsiui -2“; 

6. Deltuvos miestelio bendruomenė, „Deltuvos bendruomenės namų mansardos įrengimas“; 

7. III Antakalnio kaimo bendruomenė, „Bendruomenės namai III Antakalnio kaimo 

gyventojams“; 

8. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Dainavos gyvenvietės bendruomeninės 

infrastruktūros gerinimas“; 

9. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Siesikų socialinių paslaugų ir krizių centro 

baigiamieji renovacijos darbai“; 

10. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Želvos kultūros namų rekonstrukcija, 

pritaikant bendruomenės poreikiams Želvos miestelyje Ukmergės rajone“; 

11. VO Ukmergės rajono medžiotojų klubas „Miškininkas“, „Jaukūs gamtos namai visiems“; 

12. Ukmergės kultūros centras, „Ukmergės kultūros centro Liaušių filialo stogo remontas ir langų 

pakeitimas“; 

13. Ukmergės kultūros centras, „Ukmergės kultūros centro Siesikų filialo stogo remontas“; 

14. Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, „Sutilpsime visi po vienu stogu“; 

15. Sližių kaimo bendruomenė, „Mokyklėlės remontas ir pritaikymas vietos gyventojų 

poreikiams“. 

 

Veiklos sritis – tradicinių amatų gaivinimas ir plėtra: 
1. Ukmergės kraštotyros muziejus, „Duonos kelias Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio 

skyriuje”; 

2. Ukmergės kultūros centras, “Amatų centras Dainavoje”; 

3. Ukmergės kultūros centras, “Tradicinių amatų atgaivinimas Krikštėnuose”. 

 

 



14 
 

Veiklos sritis – kultūros paveldo objektų išsaugojimas: 

1. Taujėnų miestelio bendruomenė, „Taujėnų bažnyčios ir varpinės fasadų restauravimas ir 

šventoriaus tvarkybos darbai”; 

2. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, „Sukinių piliakalnio ir šalia esančios teritorijos 

sutvarkymas be pritaikymas lankymui”; 

3. Šventupės kaimo bendruomenė, “Šventupės dvaro sodybos remontas”. 

2. 

Vietos projektai, 

kuriems paramą 

skiria VVG pagal 

kitas vietos plėtros 

strategijos 

priemones 

Vnt. 28 32 114,29 

2012-03-05 raštu Nr. S-12-39 

„Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai. 

 

Įgyvendinti 28 vietos plėtros strategijoje numatyti projektai ir 4 rezerviniai 

projektai. 

2.1. 

Vietos projektai 

pagal priemonę 

„Kaimo gyventojų 

socialinės, 

ekonominės 

saviraiškos 

galimybių didinimas, 

pilietiškumo 

skatinimas“ 

Vnt. 24 28 116,67 

Buvo skelbtas papildomas kvietimas teikti rezervines vietos projektų paraiškas. 

Gauti ir įgyvendinti 4 verslo projektai. 

 

Veiklos sritis – kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas: 
1. Taujėnų miestelio bendruomenė, „Taujėnai – buvome, esame ir būsime“; 

2. Ukmergės karo istorijos klubas, „I-as LDK Didžiojo etmono pėstininkų  regimentas“ „Gyvoji 

istorija Ukmergės rajono miesteliuose“; 
3. Vidiškių miestelio bendruomenė, „Vidiškių miestelio gyventojų bendruomeniškumo ugdymas, 

patrauklaus gyvenimo kaime kūrimas“; 
4. Tulpiakiemio kaimo bendruomenė, „Tulpiakiemio kaimo bendruomenės namų remontas“; 
5. Padvarių kaimo bendruomenė, „Nykstančiam gatviniam  kaime gyvos tradicijos“; 
6. Deltuvos miestelio bendruomenė ,„Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenės 

materialinės bazės stiprinimas“; 
7. Atkočių kaimo bendruomenė, „Atkočių kaimo iniciatyva“; 
8. Balelių kaimo bendruomenė, „Balelių kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo suaktyvinimas“; 
9. Sližių kaimo bendruomenė, „Iš giliausios šaknies į skaisčiausią žiedą“; 
10. Nuotekų kaimo bendruomenė, “Ukmergės rajono Nuotekų kaimo bendruomenės namų 

remontas”; 
11. Ukmergės kultūros centras, „Menui, saviveiklai ir laisvalaikiui...“; 
12. Valų kaimo bendruomenė, „Kūrybinė laboratorija „Gyvybės šventė“. 
 

Veiklos sritis – mokomoji, švietėjiška, bendruomeniškumo stiprinimo veikla: 
1. Ukmergės švietimo centras, „Švietėjiškų ir bendruomeniškumą skatinančių veiklų plėtra 

Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filiale, Ukmergės rajone“; 

2. Asociacija šachmatų klubas „Juodasis rikis“, „Asociacijos šachmatų klubo „Juodasis rikis“ 

veiklos stiprinimas; 

3. Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė, „Tinkamų sąlygų sudarymas bendruomenei 

daugiafunkcio centro veiklai, aprūpinant jį reikiamai baldais, kompiuterine, technine įranga“. 
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Veiklos sritis – Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo 

iniciatyvoms (PELNO PROJEKTAI): 
1. UAB „Sarpas“, „Automobilių elektroninių sistemų diagnostikos ir remonto centro sukūrymas ir 

plėtra“; 

2. Šarūnas Žentelis, „Šarūno Žentelio stovyklavietės, apgyvendinimo ir vandens turizmo paslaugų 

plėtra“; 

3. Kazio Trotos individuali įmonė, „Žirgai aktyviam  turizmui“; 

4. Arnas Kazlauskas, „Verslo išplėtimas įrengiant tradicinių lietuviškų patiekalų virtuvėlę“; 

5. Individuali R. Gervinsko įmonė, „Baldų gamybos plėtra Nuotekų kaime Ukmergės rajone“; 

6. Česlovas Lukenskas, „Lietuviškų tradicijų puoselėjimas – Kalendorinės vaišės“; 

7. Aira Dūdėnienė, „Verslo kūrimas kaime“ 

8. UAB „Gindraja“, „Verslo išplėtimas nauja – apgyvendinimo paslauga „Nakvynė ir pusryčiai“; 

9.  Z. Belickienės agroserviso įmonė „Ūkininkas“, „Užsuk pas „Ūkininką“. 

 

Rezerviniai: 
1.UAB „LITWOOL“, „Smulkaus verslo konkurencingumo didinimas, darbo sąlygų gerinimas ir  

naujų darbo vietų kūrimas Inkilų kaime“; 

2. UAB „Sarpas“, „ Automobilių ir elektroninių sistemų diagnostikos ir remonto centro  

modernizavimas“; 

3. UAB „Bildas“, „UAB „Bildas“ materialinės bazės gerinimas“; 

4. Ūkininkė Roma, Vinskienė „Žirgų turizmo plėtra“. 

 

2.2. 

Vietos projektai 

pagal priemonę 

„Jaunimo 

motyvacijos kurtis 

savo kaime 

didinimas“ 

Vnt. 4 4 100 

1. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga, „Apskritasis stalas“ „Sukurkime aktyvų ir 

kūrybingą laisvalaikį“; 

2. Žemaitkiemio kaimo bendruomenė, „Žemaitkiemio bendruomenės ateitis – aktyvus, 

sportuojantis jaunimas“; 

3. VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras, „Galiu augti ir tobulėti ten, kur mano šaknys“; 

4. III Antakalnio kaimo bendruomenė, „Giliai, giliai į ... ATEITĮ!!!“. 

 

3. 
Paramos gavėjų 

skaičius: 
Vnt. 43 50 116 

203.12-03-05 raštu Nr. S-12-39 

„Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai. 

3.1. 

Paramos gavėjai 

pagal priemonę 

„Perėjimas prie ne 

žemės ūkio veiklos“ 

Vnt. 0 - - Priemonė VPS nenumatyta 
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3.2. 

Paramos gavėjai 

pagal priemonę 

„Parama verslo 

kūrimui ir plėtrai“ 

Vnt. 0 - - Priemonė VPS nenumatyta 

3.3. 

Paramos gavėjai 

pagal priemonę 

„Kaimo turizmo 

veiklos skatinimas“ 

Vnt. 0 - - Priemonė VPS nenumatyta 

3.4. Paramos gavėjai 

pagal priemonę 

„Kaimo atnaujinimas 

ir plėtra“ 

Vnt. 21 19 90 Rodiklis nepasiektas, kadangi Ukmergės rajono savivaldybė administracija ir Ukmergės 

kultūros centras pateikė daugiau projektų, tačiau investavo į skirtingas teritorijas. Po 2 

projektus pateikė ir kai kurios kaimo bendruomenės. 
 

Pareiškėjai: 

1. Ukmergė rajono savivaldybės administracija (9 projektai); 

2. Vidiškių miestelio bendruomenė; 

3. Padvarių kaimo bendruomenė; 

4. Petronių kaimo bendruomenė (2 projektai); 

5. VO Rečionių bendruomenių iniciatyva ; 

6. Lyduokių kaimo bendruomenė (2 projektais); 

7. Laičių kaimo bendruomenė; 

8. Varinės kaimo bendruomenė (2 projektai); 

9. Veprių kaimo bendruomenė; 

10. Valų kaimo bendruomenė; 

11. Deltuvos miestelio bendruomenė;  

12. III Antakalnio kaimo bendruomenė; 

13. VO Ukmergės rajono medžiotojų klubas “Miškininkas”;  

14. Ukmergės kultūros centras; 

15. Ukmergės senamiesčio pagrindinė mokykla; 

16. Sližių kaimo bendruomenė; 

17. Ukmergės kraštotyros muziejus; 

18. Taujėnų miestelio bendruomenė; 

19. Šventupės kaimo bendruomenė; 

Viso 33 projektai. 

 

VPS įgyvendinimo eigoje skatinome bendruomenes įgyvendinti projektus, organizavome 

mokymus, susijusius su projektų rengimu ir įgyvendinimu, vykdėme nuolatines 

konsultacijas, tačiau dėl žmogiškųjų išteklių  ir administracinių gebėjimų bendruomenės 

kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją dėl vietos projektų 

koordinavimo.  
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3.5. Paramos gavėjai 

priemonę „Kaimo 

gyventojų socialinės, 

ekonominės 

saviraiškos 

galimybių didinimas, 

pilietiškumo 

skatinimas” 

Vnt. 19 27 142,11 Pareiškėjai: 
1. Taujėnų miestelio bendruomenė;  

2. Ukmergės karo istorijos klubas „I-as LDK Didžiojo etmono pėstininkų  regimentas“;  

3. Vidiškių miestelio bendruomenė;  
4. Tulpiakiemio kaimo bendruomenė; 
5. Padvarių kaimo bendruomenė;  
6. Deltuvos miestelio bendruomenė;  
7. Atkočių kaimo bendruomenė;  
8. Balelių kaimo bendruomenė;  
9. Sližių kaimo bendruomenė;  
10. Nuotekų kaimo bendruomenė; 
11. Ukmergės kultūros centras;  
12. Valų kaimo bendruomenė;  
13. Ukmergės švietimo centras;  

14. Asociacija šachmatų klubas „Juodasis rikis“; 

15. Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė; 

 

PELNO PROJEKTŲ pareiškėjai: 
1. UAB „Sarpas“ (2 projektai) 

2. Šarūnas Žentelis  

3. Kazio Trotos individuali įmonė  

4. Arnas Kazlauskas  

5. Individuali R. Gervinsko įmonė  

6. Česlovas Lukenskas  

7. Aira Dūdėnienė  

8. UAB „Gindraja“  
9.  Z. Belickienės agroserviso įmonė „Ūkininkas“ 

10. UAB „LITWOOL“  

11. UAB „Bildas“ „UAB „Bildas“ materialinės bazės gerinimas“; 

12. Ūkininkė Roma Vinskienė „Žirgų turizmo plėtra“. 

 

3.6. Paramos gavėjai 

priemonę „Jaunimo 

motyvacijos kurtis 

savo kaime 

didinimas” 

Vnt. 3 4 133,33 Pareiškėjai: 
1. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga;  

2. Žemaitkiemio kaimo bendruomenė;  

3. VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras;  

4. III Antakalnio kaimo bendruomenė.  
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4. 

Bendra investicijų 

suma priemonei 

„Kaimo 

atnaujinimas ir 

plėtra“ (Lt): 

 

Lt 

 

Eur 

 

4 805 176,00 

 

1 391 675,16 

 

4 805 176,00 

 

1 391 675,16 

 

101,25 

2012-03-05 raštu Nr. S-12-39 

„Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai. 

4.1. 

Bendra investicijų 

suma vietos 

projektams, 

susijusiems su kaimo 

atnaujinimu 

 

Lt 

 

Eur 

 

3 945 131,00 

 

1 142 588,91 

 

3 945 131,00 

 

1 142 588,91 

 

100 

Priemonės veiklos sritys: 

„Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas“ – 863 773 Lt (250 166 Eur). 

„Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“ – 3 081 358 Lt (892 423 

Eur). 

4.2. 

Bendra investicijų 

suma vietos 

projektams, 

susijusiems su kaimo 

paveldu 

Lt 

 

Eur 

860 045,00 

 

249 086,25 

860 045,00 

 

249 086,25 

100 

Priemonės veiklos sritys: 

 

 „Tradicinių amatų gaivinimas ir plėtra“ – 495 862 Lt (143 612 Eur). 

„Kultūros paveldo objektų išsaugojimas – 364 183 Lt (105 475 Eur). 

5. 

Kaimų (kaimo 

vietovių), kuriuose 

vykdomi kaimo 

atnaujinimo vietos 

projektai, skaičius 

(vnt.) 

 

Vnt. 

 

15 

 

26 

 

173 

Kaimo vietovės: 

1. Taujėnų mstl;. 2. Sukinių k., 3. Šventupės k., 4. Petronių k., 5. Veprių mstl.,  

6. Lyduokių k., 7. Valų k., 8. Varinės  k., 9. Deltuvos mstl., 10. III Antakalnio k., 11. 

Dainavos gyvenvietė, 12. Siesikų mstl., 13. Želvos mstl., 14. Viliukų k., 15. Liaušių k., 

16. Laičių k., 17. Kultuvėnų k., 18. Vidiškių mstl., 19. Padvarių k., 20. Balelių k.,  

21. Rečionių k., 22. Kūrėnų k., 23. Žemaitkiemio mstl., 24.  Pabaisko mstl., 25. Užugirio 

k., 26. Krikštėnų k.  
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6. 

Rekonstruotų 

visuomeninės 

paskirties pastatų 

skaičius (vnt.) 

 

Vnt. 
15 18 120 

2012-03-05 raštu Nr. S-12-39 

„Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai. 

 
Rekonstruoti visuomeninės paskirties pastatai: 

1. Petronių kaimo bendruomenės namai; 

2. Veprių miestelio bendruomenės namai; 

3. Lyduokių kaimo bendruomenės namai; 

4. Varinės kaimo bendruomenės namai; 

5. III Antakalnio kaimo bendruomenės namai; 

6. Dainavos gyvenvietės kultūros centras; 

7.Siesikų socialinių paslaugų ir krizių centras; 

8. Želvos miestelio kultūros namai 

9. Medžiotojų klubo “Miškininkas” namai; 

10. Ukmergės kultūros centros Liaušių kaimo filialas; 

11. Ukmergės kultūros centros Siesikų kaimo filialas; 

12. Ukmergės senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių skyrius; 

13. Sližių kaimo bendruomenės ir sporto centras (Kultuvėnų k., mokykla); 

14. Nuotekų kaimo bendruomenės namai; 

15. Tulpiakiemio kaimo bendruomenės namai; 

16. Atkočių kaimo bendruomenės namai; 

17. Ukmergės kultūros centros Krikštėnų kaimo filialas; 

18. Ukmergės kraštotyros muziejaus pastatas (tvartelis) Užugirio kaime.  

 

7. 

Atnaujintų ir 

išsaugotų kaimo 

paveldo objektų 

skaičius (vnt.) 

Vnt. 3 3 100 

Kaimo paveldo objektai: 

1. Taujėnų mstl. bažnyčia; 

2. Šventupės dvaro sodybos pastatas; 

3. Sukinių piliakalniai 
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8. 

Atnaujintų ir 

išsaugotų kaimo 

kraštovaizdžio 

komponentų ir 

visuomeninės 

paskirties erdvių 

skaičius  (vnt.) 

Vnt. 12 12 100 

 
Visuomeninės paskirties erdvės: 

1. Veprių miestelio paplūdimiai ir poilsio zonos (įrengta 4 vietos); 

2. Vidiškių miestelio tvenkinio prieigos ir poilsio erdvės; 

3. Padvarių kaimo parkas; 

4. Balelių universalaus daugiafunkcio centro viešoji erdvė; 

5. Petronių kaimo bendruomenės viešoji erdvė prie bendruomenės namų; 

6. Rečionių universalaus daugiafunkcio centro viešoji erdvė; 

7. Kūrėnų kaimo kapinaitės; 

8. Lyduokių kaimo bendruomenės viešoji erdvė prie bendruomenės namų; 

9. Žemaitkiemio miestelio paplūdimiai ir piliakalnių prieigos (įrengta 4 vietos); 

10. Pabaisko miestelio tvenkinio prieigos ir poilsio erdvės; 

11. Laičių kaimo parkas; 

12. Varinės kaimo sporto aikštynas. 

9. 
Sukurtų darbo vietų 

skaičius (vnt.): 
Vnt. 8 19 238 

 

Iš jų 3 Ukmergės rajono VVG administracijoje. 

 

2015-09-30 baigti įgyvendinti 4 rezerviniai vietos projektai. Šių projektų paraiškoje buvo 

numatytas rodiklis „Sukurtų darbo vietų skaičius 1aisiais metais po projekto 

įgyvendinimo“, todėl čia rezervinių verslo vietos projektų sukurtos darbo vietos nėra 

įskaičiuotos.  

9.1. 
Sukurtų darbo vietų 

vyrams skaičius 
Vnt. 4 11 275  

9.2. 
Sukurtų darbo vietų 

moterims skaičius 
Vnt. 4 8 200 Iš jų 3 Ukmergės rajono VVG administracijoje.  

9.3. 

Sukurtų darbo vietų 

jauniems (iki 30 metų) 

asmenims skaičius 

Vnt. 0 - -  

10. 

Vietos projektų 

pobūdis (proc.): 

– pelno 

– ne pelno 

 

Proc. 

 

18 

82 

 

6,56 

93,44 

 

20 

80 

2012-03-05 raštu Nr. S-12-39 

„Dėl lėšų perskirstymo“ buvo koreguotas VPS biudžetas ir pasiekimo rodikliai. 

 

 

11. 

Kaimo gyventojų, 

kurie naudojasi 

projektų rezultatais, 

skaičius (procentais 

nuo visų VVG 

teritorijos gyventojų) 

 

Proc

. 

 

23 

 

71,05 

 

308,91 
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12. 

Įsteigtų tradicinių 

amatų centrų 

skaičius (vnt.) 

Vnt. 2 3 150 

Tradicinių amatų centrai: 

1. Duonos kelias Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio skyriuje 

2. Amatų centras Dainavoje 

3. Tradicinių amatų atgaivinimas Krikštėnuose 

 

* Jei teikiama VPS įgyvendinimo ataskaita, ji pildoma nuo projekto įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu, ne vien už ataskaitinį 

periodą. 



5. Pasiekti rodikliai 
(pildoma pagal VPS numatytus paremti vietos projektų rodiklius ir pagal paremtų vietos projektų faktinius rodiklius) * 

 

N

Nr. 

VPS priemonės 

pavadinimas 

Numatytas 

VPS vietos 

projektų 

skaičius, 

vnt. 

Įgyvendintų 

vietos 

projektų,  

vnt. 

VPS 

numatyta 

vietos 

projektams 

įgyvendinti 

paramos 

suma, Lt/Eur 

Vietos projektams 

įgyvendinti skirta paramos 

suma, Lt 
Pasiekta, 

proc. 

(nuo faktinio 

išmokėjimo) 

Pagal 

pasirašytas 

sutartis,  

Lt/Eur 

Pagal faktinį 

išmokėjimą, 

Lt/Eur 

 

PRIORITETAS. Patrauklios, motyvuojančios gyventi kaime aplinkos kūrimas 

 

1. 

„Kaimo 

atnaujinimas ir 

plėtra“ 

33 33 

4 805 175,71 

 

1 391 675,08 

4 805 176,00 

 

1 391 675,16 

4 794 201,00 

 

1 376 020,62 

 

1.1. 

Viešosios 

aplinkos 

tvarkymas ir 

kūrimas 

12 12 
863 814,51 

250 177,97 

863 773,00 

250 165,95 

862 954,00 

249 928,75 
99,90 

1.2. 

Patalpų 

bendruomenės 

reikmėms 

atnaujinimas ir 

įrengimas 

15 15 
3 081 316,58 

892 410,97 

3 081 358,00 

892 422,96 

3 075 444,00 

890 710,15 
99,81 

1.3. 

Tradicinių 

amatų 

gaivinimas ir 

plėtra 

3 3 
364 182,62 

105 474,58 

364 183,00 

105 474,69 

360 707,00 

104 467,97 
99,05 

1.4. 

Kultūros 

paveldo objektų 

išsaugojimas 

3 3 
495 862,00 

143 611,56 

495 862,00 

143 611,56 

495 096, 00 

130 913,75 
99,85 

 

PRIORITETAS. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra 

 

2. 

„Kaimo 

gyventojų 

socialinės, 

ekonominės 

saviraiškos 

galimybių 

didinimas, 

pilietiškumo 

skatinimas “ 

28 32 

 

1 610 824,29 

 

466 526,96 

 

1 607 524 

 

465 571,14 

1 603 334,00 

 

464 357,62 

 

2.1. 

Kaimo 

gyventojų 

socialinės 

saviraiškos, 

bendrų 

iniciatyvų 

rėmimas 

 

12 

 

12 

 

490 082,29 

141 937,64 

 

486 782,69 

140 982,01 

 

485 019,00 

140 471,21 

98,97 

2.2. 

Mokomoji 

švietėjiška, 

bendruomenišku

mo stiprinimo 

veikla 

3 3 
121 572,31 

35 209,77 

121 572,31 

35 209,77 

121 572,00 

35 209,68 
99,99 

2.3. 
Parama kaimo 

gyventojų 
9 13 

833 181,17 

241 305,95 

833 181,00 

241 305,90 

830 823,00 

240 622,97 
99,72 
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* Jei pildoma VPS įgyvendinimo ataskaita, duomenys pateikiami nuo VPS įgyvendinimo pradžios, 

t. y. kaupiamuoju būdu, ne vien už ataskaitinį periodą. 

 

6. Priežiūra po projekto įgyvendinimo 

 

Ar pakito veiklos pobūdis? □ Taip X Ne 

Ar pakito už paramos lėšas įsigyto turto arba turto, į kurį buvo 

investuojama paramos lėšomis, nuosavybės forma? 

□ Taip X Ne 

Ar pasikeitė projekto įgyvendinimo vieta, sąlygos? □ Taip X Ne 

Ar esate apdraudęs už paramos lėšas įsigytą turtą? X Taip □ Ne 

Ar per atsiskaitymo laikotarpį įvyko draudžiamųjų įvykių? □ Taip X Ne 

Ar įgyvendintos privalomos paramos (VPS) viešinimo priemonės? X Taip □ Ne 

 

Komentarai 

 

Naudojome sekančias VPS viešinimo priemones: 

1. Aiškinamasis stendas; 

2. Popieriniai leidiniai (skrajutės, brošiūros, lankstinukai); 

3. Išorinės ženklinimo priemonės; 

4. VPS viešinimo konferencija; 

5. Informacija apie VPS įgyvendinimo eigą vietos spaudoje; 

6. Kartu su vietos spauda (kaip laikraščių priedus) platinome brošiūras su vietos projektų aprašymu; 

7. skaitėme pranešimus įvairiuose renginiuose; 

8. Nuolat atnaujiname informacija Ukmergės VVG svetainėje www.ukmergesvvg.lt  

 

 

7. Ar VPS įgyvendinti ir jos priežiūrai paramos gavėjas turi konsultantą? 

□ Taip X Ne 

Jeigu taip, užpildyti 

 

Konsultantas 

(vardas, pavardė) 

Konsultavimo įmonė 

Tel. Nr.  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

8. Ataskaitos priedai 

 

 Priedas Teikiamas/neteikiamas 

1.   

2.   

 

 

 

 

verslo, 

ekonominio 

aktyvumo 

iniciatyvoms 

3. 

„Jaunimo 

motyvacijos 

kurtis savo 

kaime 

didinimas“ 

 

4 

 

4 
165 988,21 

48 073,51 

165 988,00 

48 073,46 

165 920,00 

48 053,75  
99,96 

http://www.ukmergesvvg.lt/
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9. Papildoma informacija 

 

- 

 

 

 
 

Projekto vadovė                                                                                                     Agnė Kanapeckaitė 
(paramos gavėjo, vadovo arba jo                                                (parašas)                           (vardas ir pavardė) 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                 

   

 

 

 

Pastaba.Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius, 

atsižvelgdamas į priemonės specifiką, įsakymu gali patvirtinti patikslintą ataskaitos formą.  

______________ 

 

 


