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Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau - URVVG) valdybos posėdis įvyko 2019 m. vasario 21 

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. Aistis Kukutis; 2. Bronius Šliogeris; 3. Virgilijus Gaižauskas; 4. Arvydas Paleckis; 5. Kęstutis Udras; 6. 

Vidas Bražėnas (Įgaliotas Mindaugo Kinderio); 7. Eugenijus Keraminas (Įgaliotas Vidos Juškienės); 8. 

Falmira Sinicienė; 9. Jolita Umbrasienė (Įgaliota Artūro Merkio); 10. Gerda Kvaselienė. 

 

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl priemonės „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ finansinių 

sąlygų aprašo 3.4.17. papildymo; 

2. Dėl Kvietimo Nr. 6 pagal VPS I prioriteto priemonės „Parama investicijoms į viešosios 

infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės 

poreikiams” veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros  paveldo objektų atnaujinimą,  

kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2. dokumentacijos tvirtinimo. 

 

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

 

SVARSTYTA. 1. Priemonės „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ 

finansinių sąlygų aprašo 3.4.17. papildymas. 

URVVG VPS administracijos vadovė, Jolita Umbrasienė, valdybos nariams pristatė tvirtinimui 

finansinių sąlygų aprašo 3.4.17. punkto papildymą pagal priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant 

naujas darbo vietas“. 3.4.17 punktui „miškų ūkio įranga ir technika (medienos ištraukimo traktoriai, 

savikrovės priekabos, medvežiai, miškavežiai, medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, medžių ir (arba) 

krūmų pjovimo ir skiedrų ruošimo kombainai energetinėms plantacijoms, mechanizmai šakoms į 

rulonus presuoti, medienos smulkintuvai, kapoklės.“ siūloma pridėti šį papildymą „išskyrus, kai 

aukščiau išvardinta miškų ūkio įranga ir technika yra naudojama ne žemės ir ne miškų ūkio gamybai 

ir /arba ne žemės ir ne miškų ūkio paslaugų teikimui.“ 

NUTARTA: patvirtinti priemonės „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ 

finansinių sąlygų aprašo 3.4.17. punkto papildymą  „išskyrus, kai aukščiau išvardinta miškų ūkio įranga 

ir technika yra naudojama ne žemės ir ne miškų ūkio gamybai ir /arba ne žemės ir ne miškų ūkio 

paslaugų teikimui.“. Valdyba balsavo: „už“ – 10 balsų, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų. 

 

SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 6 pagal VPS I prioriteto priemonės „Parama investicijoms į 

viešosios infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą 

bendruomenės poreikiams” veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros  paveldo objektų 

atnaujinimą,  kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2. dokumentacijos tvirtinimo. 



URVVG VPS administracijos vadovė, Jolita Umbrasienė, 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 Kvietimo Nr. 6 pagal VPS I prioriteto priemonės 

„Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir 

pritaikymą bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 veiklos sritį „Parama investicijoms į 

kaimo kultūros paveldo objektų atnaujinimą, kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2. vietos projektų 

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 Kvietimo Nr. 6 pagal VPS I prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir 

tvarkymas skatinant ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą„ priemonės „Parama investicijoms į viešosios 

infrastruktūros  kūrimą bei kultūros  paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-5 veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo   kultūros  paveldo objektų atnaujinimą,  

kraštovaizdį“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 finansavimo sąlygų aprašą ir priedus. Valdyba balsavo: „už“ – 

10 balsų, „prieš“ - 0, „susilaikiusių“ – 0, „nusišalino“ – 0. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                     Arvydas Paleckis                  ________________ 

         (vardas, pavardė)        (parašas) 
     

Posėdžio sekretorius                          Modestas Gadliauskas                  ________________ 

          (vardas, pavardė)       (parašas)  


