
UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS  

2018-05-23 

Utena  

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau - URVVG) valdybos posėdis įvyko 2018 m. 

gegužės 23 d. URVVG patalpose: Taikos g. 6, Utena. 

Posėdžio pirmininkas Arvydas Paleckis, URVVG valdybos pirmininkas. 

Posėdžio sekretorius Modestas Gadliauskas, VPS viešųjų ryšių specialistas. 

Posėdyje iš 15 valdybos narių dalyvavo 9: 

 

1. Arvydas Paleckis, 2. Bronius Šliogeris, 3. Vida Juškienė, 4. Aistis Kukutis, 5. Virgilijus 

Gaižauskas, 6. Irena Juotkienė, 7. Kęstutis Udras, 8. Mindaugas Kinderis, 9. Falmira Sinicienė 

 

Taip pat posėdyje dalyvavo URVVG pirmininkė, VPS administravimo vadovė Jolita 

Umbrasienė ir VPS administratorė Edita Rukšytė. 

Dalyvių sąrašas su parašais pridedamas prie šio protokolo. 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl įgaliojimo Editai Rukšytei pasirašyti, tvirtinti bei pateikti atsakingoms institucijoms 

dokumentus susijusius su VPS priemone „Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių 

formavimui, vykdymas, edukacinių programų,  Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo 

išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10, toliau 

VPS priemonė. 

2. Dėl VPS administravimo vadovės komandiruotės į Bulgariją. 

Bendru sutarimu „už“ pateiktą darbotvarkę balsavo visi susirinkusieji valdybos nariai. 

Posėdžiui pirmininkavo valdybos pirmininkas Arvydas Paleckis, sekretoriavo Modestas 

Gadliauskas. 

SVARSTYTA. 1. Dėl įgaliojimo Editai Rukšytei pasirašyti, tvirtinti bei pateikti 

atsakingoms institucijoms dokumentus susijusius su VPS priemone. 

 

URVVG valdydos pirmininkas, Arvydas Paleckis, informavo valdybos narius, kad ryšium 

su URVVG pirmininkės nusišalinimu nuo VPS priemonės, reikėtų įgalioti asmenį pasirašyti, tvirtinti 

bei pateikti atsakingoms institucijoms dokumentus susijusius su šia priemone ir pasiūlė, kad šį 

įgaliojimą galima būtų suteikti VPS administratorei Editai Rukšytei. 

NUTARTA: Įgaliojimą pasirašyti, tvirtinti bei pateikti atsakingoms institucijoms 

dokumentus susijusius su VPS priemone suteikti VPS administatorei Editai Rukšytei. Valdyba 

balsavo: „už“ – 9 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų. 

 

SVARSTYTA. 2. Dėl VPS administravimo vadovės komandiruotės į Bulgariją. 

URVVG pirmininkė, Jolita Umbrasienė, informavo valdybos narius, kad yra gautas 

kvietimas iš Bulgarijos Žemės ūkio, maisto ir miškininkystės ministerijos dėl dalyvavimo 

tarptautinėje konferencijoje „LEADER metodo ateitis po 2020 metų“, Albena mieste, Bulgarijoje, 



2018 m. birželio mėn. 4-7 d. Taip pat jau gautas ir organizatorių patvirtinimas. Pirmininkė pristatė 

komandiruotės tikslą ir darbotvarkę. 

NUTARTA: komandiruoti VPS administravimo vadovę Jolitą Umbrasienę į Bulgarijos 

Žemės ūkio, maisto ir miškininkystės ministerijos organizuojamą tarptautinį seminarą „LEADER 

metodo ateitis po 2020 metų“, Albena mieste, Bulgarijoje, 2018 m. birželio mėn. 4-7 d.. Valdyba 

balsavo: „už“ – 9 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų. 

 

Posėdžio pirmininkas                                       Arvydas Paleckis                  ________________ 

         (vardas, pavardė)        (parašas) 
     

Posėdžio sekretorius                          Modestas Gadliauskas                  ________________ 

          (vardas, pavardė)       (parašas)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


