UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2019-03-04
Utena
Posėdis įvyko: 2019 m. kovo 4 d. Taikos g. 6, Utena.
Posėdžio pirmininkas – Arvydas Paleckis, URVVG valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorius – Modestas Gadliauskas, VPS viešųjų ryšių specialistas.
Dalyvauja: dešimt valdybos narių iš penkiolikos:
1. Aistis Kukutis, 2. Falmira Sinicienė, 3. Virgilijus Gaižauskas, 4. Bronius Šliogeris, 5. Irena
Juotkienė, 6. Vida Juškienė, 7. Kęstutis Udras, 8. Arvydas Paleckis, 9. Mindaugas Kinderis, 10. Gerda
Kvaselienė.
Utenos regiono URVVG pirmininkė, VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė ir VPS
administratorė Edita Rukšytė.
Darbotvarkė:
1. Dėl VPS administravimo vadovės komandiruotės į Ukrainą.
2. Dėl VPS administravimo vadovės komandiruotės į Airiją.
3. Dėl VPS administratorės komandiruotės į Belgiją.
4. Dėl Kvietimo Nr. 7 pagal VPS II prioriteto priemonės „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.
5. Dėl Kvietimo Nr. 8 pagal VPS II prioriteto priemonės „Palankių sąlygų sudarymas
jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2SAVA-9 dokumentacijos tvirtinimo.
SVARSTYTA. 1. Dėl VPS administravimo vadovės komandiruotės į Ukrainą.
URVVG pirmininkė, Jolita Umbrasienė, informavo valdybos narius, kad yra gautas kvietimas
iš Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, dėl dalyvavimo verslo forume „Ukraina-Lietuva: EU
patirtis“ Poltavoje, Ukrainoje, 2019 m. kovo mėn. 13-15 d. Pirmininkė pristatė komandiruotės tikslą
ir darbotvarkę.
NUTARTA: komandiruoti VPS administravimo vadovę Jolitą Umbrasienę į verslo forumą
„Ukraina-Lietuva: EU patirtis“ Poltavoje, Ukrainoje, 2019 m. kovo mėn. 13-15 d. Valdyba balsavo:
„už“ – 10 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų.
SVARSTYTA. 2. Dėl VPS administravimo vadovės komandiruotės į Airiją.
URVVG pirmininkė, Jolita Umbrasienė, informavo valdybos narius, kad yra gautas kvietimas
iš FARNET, dėl dalyvavimo tarptautiniame seminare „Pažangios pakrantės zonos: ŽVVG
bendruomenių išteklių ir naujovių diegimas“ Bantrio mieste, Airijoje, 2019 m. balandžio mėn. 2-5 d.
Pirmininkė pristatė komandiruotės tikslą ir darbotvarkę.
NUTARTA: komandiruoti VPS administravimo vadovę Jolitą Umbrasienę į tarptautinį
seminarą „Pažangios pakrantės zonos: ŽVVG bendruomenių išteklių ir naujovių diegimas“ Bantrio
mieste, Airijoje, 2019 m. balandžio mėn. 2-5 d. Valdyba balsavo: „už“ – 10 balsai, „prieš“ – 0 balsų,
„susilaikiusių“ – 0 balsų.

SVARSTYTA. 3. Dėl VPS administratorės komandiruotės į Belgiją.
URVVG VPS administratorė, Edita Rukšytė, informavo valdybos narius apie The European
Network for Rural Development (ENRD) organizuojamą tarptautinę konferenciją „networX įkvepianti kaimiška Europa“ Briuselyje, Belgijoje, 2019 m. balandžio mėn. 11-12 d., kurioje URVVG
VPS administratorė yra užsiregistravusi dalyvauti. Administratorė pristatė komandiruotės tikslą ir
darbotvarkę.
NUTARTA: komandiruoti VPS administratorę Editą Rukšytę į tarptautinę konferenciją
„networX - įkvepianti kaimiška Europa“ Briuselyje, Belgijoje, 2019 m. balandžio mėn. 11-12 d.
Valdyba balsavo: „už“ – 10 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikiusių“ – 0 balsų.
SVARSTYTA. 4. Dėl Kvietimo Nr. 7 pagal VPS II prioriteto priemonės „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.
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. 7 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
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. 7 pagal VPS II prioriteto „Darbo vietų kūrimas įskaitant
palankios aplinkos verslui Utenos RVVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką
sudarymas“ priemonės „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo
kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ Nr. LEADER-19.2SAVA-8 finansavimo sąlygų aprašą ir priedus. Valdyba balsavo: „už“ – 10 balsų, „prieš“ - 0,
„susilaikiusių“ – 0, „nusišalino“ – 0.
SVARSTYTA. 5. Dėl Kvietimo Nr. 8 pagal VPS II prioriteto priemonės „Palankių sąlygų
sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-9 dokumentacijos tvirtinimo.
URVVG 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 Kvietimo Nr. 8 pagal VPS II prioriteto
priemonę „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti
užimtumą kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 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. 8 pagal VPS II prioriteto „Darbo vietų kūrimas įskaitant
palankios aplinkos verslui Utenos RVVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką
sudarymas“ priemonės „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir

skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 finansavimo sąlygų aprašą ir
priedus. Valdyba balsavo: „už“ – 10 balsų, „prieš“ - 0, „susilaikiusių“ – 0, „nusišalino“ – 0.
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