
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-12-27 Nr. 10 

Ukmergė 

 

Posėdis įvyko 2021 m. gruodžio 27 d. 17:15 val. nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir 

pokalbių platformą Zoom. 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvauja 11 valdybos narių iš 17: 

1. Agnė Balčiūnienė, valdžios sektorius; 

2. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

3. Virgilijus Jankauskas, pilietinė visuomenė; 

4. Gintė Ivanauskienė, pilietinė visuomenė; 

5. Reda Liubomirskienė, valdžios sektorius; 

6. Gema Pastuškovienė verslo sektorius; 

7. Auksė Pusvaškienė, pilietinė visuomenė; 

8. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius; 

9. Dalė Steponavičienė, valdžios sektorius; 

10. Ramunė Varnienė, pilietinė visuomenė; 

11. Izolda Žemaitė, verslo sektorius. 

 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

1. Dėl Sumanių kaimų priemonės. 

2. Dėl Parengiamosios paramos projektų atrankos kriterijų. 

1. SVARSTYTA.  Sumanių kaimų priemonė. 

KALBĖJO. Pirmininkė A. Balčiūnienė paprašė VPS administravimo vadovės R. Kumetaitienės 

pristatyti informaciją apie sumanių kaimų priemonę. 

R. Kumetaitienė informavo, kad 2021 m. gruodžio 23 d. iš VVG tinklo buvo gauta informacija, kad 

2021 m. gruodžio 22 d. Žemės  ūkio ministerija pateikė skaidres dėl Sumanių kaimų vizijos ir davė 

terminą iki 2021 m. gruodžio 28 d. pateikti pastabas. 2021 m. gruodžio 27 d. 14:00 val. buvo skubiai 

sušauktas VVG tinklo posėdis. Remiantis ŽŪM pateiktomis skaidrėmis bei VVGT posėdžio metu 

gauta informacija, R.Kumetaitienė valdybos nariams pristatė skaidres apie sumanių kaimų priemonę, 

apie laukiančius pokyčius, paaiškino, kad Sumanių kaimų (SK) planų rengimui kiekvienai VVG bus 

skiriama 24.000 Eur, iš jų – 20 000  Eur vietos projektams, skirtiems SK planams parengti bei 4 000 

Eur – VVG vykdomoms gyventojų aktyvinimo veikloms.  ŽŪM skelbs konkursą pilotiniams Sumanių 



kaimų projektams, kurio metu planuojama atrinkti iki 10 VVG, kurios galės įgyvendinti pilotinius SK 

projektus. Ateinančiu laikotarpiu bus įgyvendinama savarankiška Sumanių kaimų priemonė, kuriai bus 

skirta 15 mln. eurų, pagal planuojamas 21 Sumanių kaimų projektas.  

Buvo priminta, kad visiems valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui buvo išsiųstos skaidrės, 

kurias posėdžio metu komentavo VPS administravimo vadovė.  

R. Liubomirskienė informavo, kad 2021 m. spalio-lapkričio mėn. seniūnijose vykusių susitikimų metu 

buvo aptarta, kad Veprių bei Vidiškių seniūnijose būtų galima vystyti Sumanių kaimų idėją. R. 

Kumetaitienė pasiūlė 2022 m. sausio mėnesį surengti susitikimą su savivaldybės atstovais, seniūnais ir 

jiems pristatyti sumanių kaimų konceptą, informuoti apie  SK planus Veprių bei Vidiškių seniūnijose. 

Valdybos narė D. Steponavičienė ir Ukmergės r. VVG pirmininkė A, Balčiūnienė pasiūlė neskubėti ir 

palaukti konkretesnės informacijos iš ŽŪM dėl Sumanių kaimų.   

 

NUTARTA. Palaukti konkretesnės informacijos iš Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos dėl 

Sumanių kaimų priemonės. 

 

2. SVARSTYTA. Parengiamosios paramos projektų atrankos kriterijai. 

 

KALBĖJO. VPS administravimo vadovė R. Kumetaitienė trumpai pristatė Parengiamosios paramos 

projektų atrankos kriterijus. Parama bus teikiama paraiškoms, surinkusioms 50 ir daugiau balų. 

R.Kumetaitienė priminė, kad visiems valdybos nariams susipažinimui buvo išsiųsti projektų atrankos 

kriterijai. Didžiausią balų skaičių – 50 balų - galima gauti, jei VVG  nariais yra bent po vieną pilietinės 

visuomenės ir verslo sektoriaus atstovą iš kiekvienos VVG teritorijos seniūnijos. Valdybos nariai 

informuoti, kad Ukmergės rajono VVG neturi narių, kurie atstovautų pilietinę visuomenę iš Šešuolių 

seniūnijos, o verslo sektoriaus atstovų narių tarpe nėra net iš 5 seniūnijų: Žemaitkiemio, Želvos, 

Šešuolių, Pabaisko bei Siesikų. Buvo kreiptasi į valdybos narius., gal jie žino verslo sektoriaus atstovus 

(ūkininkus) iš minėtų seniūnijų, kurie galėtų tapti Ukmergės rajono VVG nariais.  

Buvo diskutuota apie kriterijų, kuriuo norima užtikrinti kolegialaus valdymo organo kompetencijų 

įvairovę: „pareiškėjo kolegialaus valdymo organe yra narių, turinčių mokslo ar ekspertinių žinių šiose 

srityse: žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų, arba pareiškėjas sudaręs patariamąją 

novatorių darbo grupę, pasitelkdamas mokslo ar ekspertinių žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir 

(ar) miestų žinių ekspertus, arba turi sudaryta bendradarbiavimo, partnerystės sutartį su mokslo 

įstaigomis dėl mokslinės, ekspertinės pagalbos žalios pertvarkos, sumanių kaimų vystymo).“ Dėl šio 

kriterijaus nuspręsta pasiaiškinti. 

Valdybos nariai buvo informuoti, kad artimiausiu metu LR Žemės ūkio ministerija planuoja patvirtinti 

Parengiamosios paramos įgyvendinimo taisykles. R. Kumetaitienė pasiūlė į pilietinio sektoriaus 

valdybą pakviesti Ukmergės rajono Šešuolių seniūnijai priklausančią Liaušių kaimo bendruomenę, 

kuri per Ukmergės r. VVG šiuo metu įgyvendina vietos projektą. 

  

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta į Ukmergės rajono VVG narius pakviesti Ukmergės rajono Liaušių 

kaimo bendruomenę. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                     Agnė Balčiūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                        Rasa Kumetaitienė  

 


