
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-11-24 Nr. 09 

Ukmergė 

 

Posėdis įvyko  2021 m. lapkričio 24 d. 17:50 val. nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir 

pokalbių platformą Zoom. 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvauja 15 valdybos narių iš 17: 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius; 

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

3. Mantas Dubininkas, verslo sektorius; 

4. Virgilijus Jankauskas, pilietinė visuomenė; 

5. Gintė Ivanauskienė pilietinė visuomenė; 

6. Vidmantas Krikštaponis, valdžios sektorius; 

7. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius; 

8. Gema Pastuškovienė verslo sektorius; 

9. Gintautas  Povylius pilietinė visuomenė; 

10. Algirdas Pupšys, verslo sektorius; 

11. Auksė Pusvaškienė, pilietinė visuomenė; 

12. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius; 

13. Dalė Steponavičienė, valdžios sektorius; 

14. Ramunė Varnienė, pilietinė visuomenė; 

15. Izolda Žemaitė, verslo sektorius. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonę „NVO socialinio  verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 tvirtinimo. 

2. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonę „Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 tvirtinimo. 



3.   Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA.  Finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS priemonę „NVO socialinio  verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 tvirtinimas. 

KALBĖJO. Pirmininkė Agnė Balčiūnienė paprašė VPS administravimo vadovės Rasos Kumetaitienės 

pristatyti kvietimą Nr. 32 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „NVO socialinio  verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1.  

Rasa Kumetaitienė informavo valdybos narius, kad FSA parengtas remiantis anksčiau vykusio 

kvietimo pagal atitinkamas priemones aprašu, atlikti nežymūs pakeitimai, atsižvelgiant į VPS 

pakeitimus. 

Buvo priminta, kad visiems valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui išsiųstas finansavimo 

sąlygų aprašo projektas. R. Kumetaitienė paprašė valdybos narių pateikti savo pastebėjimus ir užduoti 

klausimus. Valdybos nariai klausimų ir pastabų nepateikė. R. Kumetaitienė paaiškino, kad pasikeitus 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklėms, informacija apie kvietimą turi būti paskelbta ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki vietos 

projektų priėmimo pradžios ir pasiūlė kvietimą teikti paraiškas Nr. 32 skelbti nuo 2022-01-03 iki 2022-

02-18. Agnė Balčiūnienė pasiūlė pritarti parengtam FSA pagal VPS priemonę „NVO socialinio  verslo 

kūrimas ir plėtra“. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS priemonę „NVO 

socialinio  verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1. 

 

Balsavo: „už“- 15; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

2. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų 

ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 tvirtinimas. 

 

KALBĖJO. VPS administravimo vadovė Rasa Kumetaitienė pristatė kvietimą Nr. 33 teikti vietos 

projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Valdybos nariai buvo informuoti, kad FSA parengtas remiantis 

ankščiau vykusio kvietimo pagal atitinkamas priemones aprašu, kuriame atlikti keli pakeitimai, susiję 

su VPS pakeitimais. Šis FSA elektroniniu paštu buvo išsiųstas visiems valdybos nariams 

susipažinimui. R. Kumetaitienė paprašė valdybos narių pateikti savo pastebėjimus ir užduoti 

klausimus. Valdybos nariai klausimų ir pastabų nepateikė. R. Kumetaitienė pasiūlė kvietimą teikti 

paraiškas Nr. 33 skelbti nuo 2022-01-03 iki 2022-02-18. Pirmininkė A. Balčiūnienė pasiūlė pritarti 



parengtam FSA pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. 

  

NUTARTA. Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS priemonę „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. 

 

Balsavo: „už“- 15; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

3. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

 

KALBĖJO. Reda Liubomirskienė informavo valdybą, kad savivaldybė turėjo parengusi mokymų 

programą dėl „sumanių kaimų“, vyko išvažiuojamieji posėdžiai į seniūnijas. Buvo aptartos galimybės 

pretenduoti į „sumanių kaimų“ bandomuosius projektus.  

Agnė Balčiūnienė pateikė informaciją valdybai dėl tarpregioninio projekto.  

Valdybos nariams buvo priminta, kad ne visi yra pateikę pažymėjimus dėl viešųjų ir privačių interesų 

derinimo ir deklaravimo bei korupcijos prevencijos mokymų. Tie, kas nesusitvarkė, paraginti kuo 

skubiau tai padaryti ir VVG administracijai pateikti pažymėjimus. 

Valdybos nariai informuoti, kad yra sukurta nauja internetinė svetainė ir pakviesti joje apsilankyti. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                     Agnė Balčiūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                        Rasa Kumetaitienė  

 


