
UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS  

2019-01-14 

Utena  

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau - URVVG) valdybos posėdis įvyko 2019 m. sausio 14 

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 10: 

1. Arvydas Paleckis;  

2. Bronius Šliogeris;  

3. Aistis Kukutis;  

4. Virgilijus Gaižauskas;  

5. Irena Juotkienė; 

6. Kęstutis Udras;  

7. Falmira Sinicienė; 

8. Artūras Merkys;  

9. Mindaugas Kinderis; 

10. Vida Juškienė. 

 

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

administratorė Edita Rukšytė. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl VI Kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų 

investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 dokumentacijos tvirtinimo. 

2. Dėl VII Kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas 

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

3. Dėl Utenos rajono dvisektorės Strategijos 2016-2023 m. (toliau – VPS) pakeitimo inicijavimo; 

4. Dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas; 

5. Dėl komandiruotės į Velsą 2019 m. gegužės 6-9 d. 

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

 

SVARSTYTA. 1. Dėl VI Kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Parama ne pelno sektoriaus 

organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos 

rajono vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 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 VI kvietimo pagal VPS priemonę „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų 

investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ 

(Nr. LEADER-19.2-SAVA-8) 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. Pažymėjo, kad planuojama VI Kvietimą teikti 

vietos projektus paskelbti 2019 m. I ketvirčio pradžioje. 

Klausimų valdybos nariams nekilo. 

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

aplinkos verslui Utenos RVVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymas“ priemonę 

„Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo 

skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 finansavimo sąlygų aprašą ir 

priedus. Valdyba balsavo: „už“ – 10 balsų, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų, „nusišalino“ – 0 balsų. 

 

SVARSTYTA. 2. Dėl VII Kvietimo pagal VPS II prioriteto 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 VII kvietimo pagal VPS priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant 

naujas darbo vietas“ (Nr. 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. Pažymėjo, kad 

planuojama VII Kvietimą teikti vietos projektus paskelbti 2019 m. I ketvirtyje. 

Klausimų valdybos nariams nekilo. 

NUTARTA: Patvirtinti VII 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. Valdyba balsavo: „už“ – 10 balsų, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų, „nusišalino“ – 0 balsų. 

 

SVARSTYTA. 3. Dėl Utenos rajono dvisektorės Strategijos 2016-2023 m. (toliau – VPS) pakeitimo 

inicijavimo. 

VPS administratorė, Edita Rukšytė, valdybos nariams pristatė, kad URVVG inicijavo Utenos rajono 

dvisektorės strategijos 2016-2023 m. (toliau – Strategija) keitimą remiantis Žemės ūkio ministro Įsakymu „Dėl 

žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. Įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3D-559, 2018-08-17, ir 

Įsakymu „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. Įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3D-887, 

2018-12-11, pakeistomis VPS atrankos taisyklėmis. Strategijoje keičiama priemonės „Parama investicijoms, 

skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ (LEADER-19.2-SAVA-7) ir priemonės „Parama ne pelno 

sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose 

Utenos rajono vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-8) paramos lyginamosios dalies keitimas ją padidinant nuo 

80 iki 95 procentų. Taip pat Strategijos priemonėje „Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone“ 

(BIVP-AKVA-SAVA-1) buvo įtraukta nauja paramos lyginamoji dalis ir išdėstyta sekančiai: „2. Nedaugiau 



kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio ir jį teikia privatus 

juridinis arba fizinis asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu.“. 

NUTARTA: Bendru valdybos narių sutarimu buvo pritarta inicijuotiems Utenos rajono dvisektorės 

Strategijos 2016-2023 m.  pakeitimams. 

 

SVARSTYTA. 4. Dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. 

VPS administravimo vadovė, Jolita Umbrasienė, valdybos nariams pristatė Dvisektorės VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą už 2018 kalendorinius metus, kuri buvo parengta vadovaujantis Vietos plėtros 

strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis ir 

atsižvelgiant į 2018 m. atliktus veiksmus, kurie susiję su VPS įgyvendinimu ir administravimu. 

 NUTARTA: Patvirtinti Dvisektorės VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2018 m. Valdyba 

balsavo: „už“ – 10 balsų, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų, „nusišalino“ – 0 balsų. 

 

SVARSTYTA. 5. Dėl komandiruotė į Velsą 2019 m. gegužės 6-9 d. 

URVVG VPS viešųjų ryšių specialistas, Modestas Gadliauskas, informavo valdybos narius, kad iš 

potencialių bendradarbiavimo partnerių buvo gautas kvietimas atvykti į Velsą 2019 m. gegužės 6-9 d. 

Pažymėjo, kad šiuo metu derinamos atsakomojo bendradarbiavimo vizito detalės su nepelno organizacija 

„Menter Môn“ (Anglesio sala, Velsas) ir oficialus kvietimas el. paštu bus gautas greitu metu. 

NUTARTA: komandiruoti VPS administravimo vadovę Jolitą Umbrasienę, VPS administratorę 

Editą Rukšytę ir VPS viešųjų ryšių specialistą Modestą Gadliauską į bendradarbiavimo vizitą, Anglesio salą, 

Velse, 2019 m. gegužės mėn. 6-9 d. Valdyba balsavo: „už“ – 10 balsų, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 

balsų. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                     Arvydas Paleckis                  ________________ 

         (vardas, pavardė)        (parašas) 
     

Posėdžio sekretorius                          Modestas Gadliauskas                  ________________ 

          (vardas, pavardė)       (parašas)  

 


