
UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS  

2018-09-24 

Utena  

 

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

rugsėjo 24 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. Aistis Kukutis, 4. Virgilijus Gaižauskas, 5. Irena 

Juotkienė, 6. Kęstutis Udras, 7. Judita Musteikytė, 8. Artūras Merkys, 9. Ieva Korsakaitė. 

 

Taip pat posėdyje dalyvavo URVVG pirmininkė, VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė 

ir VPS administratorė Edita Rukšytė. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl VPS administravimo vadovės, VPS administratorės ir VPS viešųjų ryšio specialisto 

komandiruotės į Lenkiją; 

2. Dėl VPS administravimo vadovės komandiruotės į Prancūziją. 

3. Dėl V kvietimo pagal VPS priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo 

vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 dokumentacijos tvirtinimo. 

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

Posėdžiui pirmininkavo valdybos pirmininkas Arvydas Paleckis, sekretoriavo Modestas 

Gadliauskas. 

 

SVARSTYTA. 1. Dėl VPS administravimo vadovės, VPS administratorės ir VPS viešųjų 

ryšio specialisto komandiruotės į Lenkiją. 

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

kvietimas iš Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“, dėl dalyvavimo tarptautinio 

bendradarbiavimo projekto „Leader verslumo ir partnerystės plėtrai“ (Nr. 44TT-KU-18-2-03518-

PR001) pažintinėje kelionėje, Skernevicės mieste, Lenkijoje, 2018 m. spalio mėn. 8-11 d. Pirmininkė 

pristatė komandiruotės tikslą ir darbotvarkę. 

NUTARTA: komandiruoti VPS administravimo vadovę Jolitą Umbrasienę, VPS 

administratorę Editą Rukšytę ir VPS viešųjų ryšio specialistą Modestą Gadliauską į pažintinę kelionę, 

Skernevicės mieste, Lenkijoje, 2018 m. spalio mėn. 8-11 d. Valdyba balsavo: „už“ – 9 balsai, „prieš“ 

– 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų. 

 

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

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

kvietimas iš FARNET, dėl dalyvavimo tarptautiniame seminare „Žiedo uždarymas: žiedinė 

ekonomika žvejybos ir akvakultūros vietovėse“ Sen Žan de Liuzo mieste, Prancūzija, 2018 m. 

lapkričio mėn. 20-22 d. Pirmininkė pristatė komandiruotės tikslą ir darbotvarkę. 



NUTARTA: komandiruoti VPS administravimo vadovę Jolitą Umbrasienę į tarptautinį 

seminarą „Žiedo uždarymas: žiedinė ekonomika žvejybos ir akvakultūros vietovėse“ Sen Žan de 

Liuzo mieste, Prancūzija, 2018 m. lapkričio mėn. 20-22 d. Valdyba balsavo: „už“ – 9 balsai, „prieš“ 

– 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų. 

 

SVARSTYTA. 3. Dėl V kvietimo pagal VPS priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant 

naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 dokumentacijos tvirtinimo. 

VPS administratorė, Edita Rukšytė, priminė, kad jeigu VPS vykdytojo valdymo organo 

nariui (-iams) kyla interesų konfliktas, jis (jie) turi pateikti prašymą (-us) nušalinti. Tokių prašymų 

nebuvo gauta. Posėdyje valdybos nariams pristatė V kvietimo pagal priemonę „Vietos ūkio ir verslo 

plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (LEADER-19.2-SAVA-6) vietos projekto finansavimo sąlygų 

aprašą ir jo priedus, supažindino su vietos projektų atrankos kriterijais, remiamomis veiklomis, 

tinkamais vietos projektų vykdytojais, tinkamomis finansuoti išlaidomis ir kitais įsipareigojimais bei 

reikalavimais. 

Klausimų valdybos nariams nekilo. 

NUTARTA: Patvirtinti V Kvietimo pagal VPS prioriteto „Darbo vietų kūrimas įskaitant 

palankios aplinkos verslui Utenos RVVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką 

sudarymas„ priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-6 finansavimo sąlygų aprašą ir priedus. Suvažiavimas balsavo: „už“ – 9 balsai, „prieš“ - 0, 

„susilaikiusių“ – 0, „nusišalino“ – 0. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                     Arvydas Paleckis                  ________________ 

         (vardas, pavardė)        (parašas) 
     

Posėdžio sekretorius                          Modestas Gadliauskas                  ________________ 

          (vardas, pavardė)       (parašas)  

 


