
UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS  

2018-07-11 

Utena  

 

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

liepos 11 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 11: 

 

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, 10. 

Artūras Merkys, 11. Girius Merkys. 

 

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 gautų prašymų priimti į Utenos regiono vietos veiklos grupės narius; 

2. Dėl ukrainiečių delegacijos (Poltavos sritis, Ukraina) viešnagės rugsėjo 2-9 dienomis; 

3. Dėl URVVG projektų ir bendradarbiavimo; 

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

Posėdžiui pirmininkavo valdybos pirmininkas Arvydas Paleckis, sekretoriavo Modestas 

Gadliauskas. 

SVARSTYTA. 1. Dėl gautų prašymų priimti į Utenos regiono vietos veiklos grupės 

narius. 

URVVG valdybos pirmininkas, Arvydas Paleckis, informavo valdybos narius, kad yra 

gauti vyžuoniškių bendrijos „Vyžuona“ pirmininkės Jolitos Bučelienės, Pakalnių moterų užimtumo 

centro narės Gerdos Kvaselienės ir UAB „Geri produktai“ direktoriaus Edgaro Šičkaus prašymai 

dėl priėmimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės narius. 

NUTARTA: Priimti Jolitą Bučelienė, Gerdą Kvaselienė ir Edgarą Šičkų į Utenos regiono 

vietos veiklos grupės narius. Suvažiavimas balsavo: „už“ – 11 balsai, „prieš“ -  0, „susilaikiusių“ – 

0. 

 

SVARSTYTA. 2. Dėl ukrainiečių delegacijos (Poltavos sritis, Ukraina) viešnagės rugsėjo 

2-9 dienomis. 

URVVG VPS viešųjų ryšių specialistas, Modestas Gadliauskas, informavo valdybos 

narius, kad 2018 m. rugsėjo 2-9 d. pageidauja atvykti 22 žmonių delegacija iš Ukrainos, kuri nori 

aplankyti Utenos regione esančius mėsinių galvijų, pieno perdirbimo ūkius, susitikti su ūkininkais, 

aktyviais bendruomenių nariais. 

 



NUTARTA: Priimti 22 žmonių delegaciją iš Ukrainos 2018 m. rugsėjo 2-9 d. ir 

pasirūpinti visomis jų viešnagės dienomis, taip pat skirti laiko svečių delegacijos susitikimui su 

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos ir organizacijos nariais. Valdyba balsavo: „už“ – 11 

balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų. 

SVARSTYTA. 3. Dėl URVVG projektų ir bendradarbiavimo. 

URVVG VPS viešųjų ryšių specialistas, Modestas Gadliauskas, informavo valdybos 

narius, kad birželio 11-15 d. vykstant tarptautinei konferencijai LINC2018 Suomijoje buvo 

pristatyta Utenos regiono vietos veiklos grupės projekto idėja „Blue mounds land“ (Mėlynųjų 

piliakalnių kraštas), kuria susidomėjo Didžiosios Britanijos Velso srities nepelno organizacija 

„Menter Môn“, kuri norėtų vystyti šią projekto idėją kartu su Utenos regiono vietos veiklos grupe. 

URVVG pirmininkė, Jolita Umbrasienė, informavo valdybos narius, kad tarptautinis 

projektas „Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių vietos bendruomenei pažinimas ir plėtra 

pritaikant inovacijas“ nebuvo patvirtintas iš Kaimo plėtros fondo, tačiau yra galimybė jį teikti e- 

rinkodaros priemonei, nes yra gautas Utenos rajono Savivaldybės tarybos pritarimas dėl finansinio 

prisidėjimo prie šio projekto. Taip pat pirmininkė informavo valdybos narius, kad Utenos regiono 

vietos veiklos grupė yra partneris tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie 

modernaus verslo“, kurio partneriai taip pat yra Kaimo vietovių VVG – asociacija „SALDUS 

RAJONA ATTISTIBAS BIEDRIBA“ (Latvija), Kaimo vietovių VVG – asociacija „SATEKA“ 

(Latvija), Kaimo vietovių ir žuvininkystės VVG – asociacija „LIEPAJAS RAJONA 

PARTNERIBA“ (Latvija), Kaimo vietovių VVG – asociacija „KAZBEGI“ vietos veiklos grupė 

(Gruzija), Kaimo vietovių VVG, asociacija „ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS 

GRUPĖ“ (Lietuva), Miesto VVG, asociacija MAŽEIKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

(Lietuva), Kaimo vietovių VVG, asociacija „SERPENTINA NISTRULUI“ (Moldova), projektą 

koordinuoja Kaimo vietovių VVG  – asociacija „ROPAŽI-GARKALNE PARTNERIBA“ (Latvija). 

Šio projekto paraiška yra pateikta ir laukia įvertinimo. Taip pat valdybos nariai buvo informuoti, 

kad vykstant tarptautinei konferencijai LINC 2018 Suomijoje norą bendrauti pareiškė Gruzijos 

atstovai. Pirmininkė taip pat paminėjo, kad yra vystoma projekto idėja kartu su Suomijos Karelijos 

Kalvų Leader VVG, kurios preliminarus pavadinimas yra „Švarioji energija“, tikslas - surasti naujų 

bendradarbiavimo partnerių ir instruktorių, kurie kasdieniame gyvenime dirba su laukiniais maisto 

produktais. Taip pat ieškoma galimų užsienio partnerių tarptautiniam bendradarbiavimui. Taip pat 

buvo informuota apie jungtinį projektą tarp Utenos regiono vietos veiklos grupės, Molėtų rajono 

vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiamės“, Vietos veiklos grupių asociacijų „Rawka kraštas“ ir 

„Gniazdo“ (Lenkija) projektą „LEADER verslumo ir partnerystės plėtrai“, projekto tikslas - plėtoti 

gyventojų socialines ir ekonomines iniciatyvas, daugiausia verslininkų iš kaimo vietovių, kuriose 

veikia minėtos VVG. 

NUTARTA:  

1. Tęsti bendradarbiavimą su Velso srities nepelno organizacija „Menter Môn“ dėl projekto 

idėjos „Blue mounds land“. Tęsti kitų tarptautinių projektų idėjų plėtojimą ir megzti naujus ryšius 

su kitų užsienio šalių kolegomis. Valdyba balsavo: „už“ – 11 balsai, „prieš“ – 0 balsų, 

„susilaikiusių“ – 0 balsų.  

2. Teikti projektinę paraišką Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodaros priemonei ir 

kreiptis į Utenos rajono Savivaldybės administraciją dėl partnerystės sutarties projektui „Nepelnytai 

užmirštų žmonių ir vietų svarbių vietos bendruomenei pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“ 

sudarymo. 

 

Posėdžio pirmininkas                                     Arvydas Paleckis                  ________________ 

         (vardas, pavardė)        (parašas) 
     

Posėdžio sekretorius                          Modestas Gadliauskas                  ________________ 

          (vardas, pavardė)       (parašas)  



 


