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Posėdis įvyko: 2020 m. liepos 17 d.  Taikos g. 6, Utena 

Posėdžio pirmininkas – Arvydas Paleckis 

Posėdžio sekretorius – Modestas Gadliauskas   

 

Dalyvauja: dešimt valdybos narių iš penkiolikos:  

1. Judita Musteikytė, 2. Aistis Kukutis, 3. Gerda Kvaselienė, 4. Bronius Šliogeris, 5. Virgilijus 

Gaižauskas, 6. Irena Juotkienė, 7. Arvydas Paleckis, 8. Mindaugas Kinderis, 9. Vida Juškienė, 10. Jolita 

Bučelienė 

Posėdyje taip pat dalyvavo Utenos regiono VVG pirmininkė, VPS administravimo vadovė 

Jolita Umbrasienė ir VPS administratorė Edita Rukšytė. 

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl URVVG vietos plėtros strategijos keitimo 

2. Dėl kvietimo teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ (Centrinė projektų 

valdymo agentūra (CPVA)). 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio 

mechanizmo Programos „Kultūra“ kvietimas teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo 

skatinimas“. 

3. Dėl URVVG VPS tarpinio vertinimo. 

4. Dėl tarptautinio projekto „Žvaigždžių akademija (Dark Sky International – Argo Navis – 

Follow the Stars)“. 
 

SVARSTYTA. 1. Dėl URVVG vietos plėtros strategijos keitimo. 

URVVG pirmininkė Jolita Umbrasienė informavo valdybos narius, kad anksčiau teiktas VPS 

keitimas iki tarpinio vertinimo nebuvo patvirtintas nacionalinės mokėjimo agentūros, todėl yra 

būtinybė daryti strategijos pakeitimą dar kartą. Pirmininkė supažindino su būsimais pakeitimais:  

 77 psl., 9.2.5.1. papunktį iš „Planuojama įgyvendinti 2 vietos projektus“ keisti į „Planuojama 

įgyvendinti 1 vietos projektą“. 

Pirmininkė informavo, kad šis VPS keitimas  yra būtinas, nes VPS priemonės „Parama investicijoms į viešosios 

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

LEADER-19.2- SAVA-5) 2 veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo   kultūros  paveldo objektų atnaujinimą,  

kraštovaizdį“ (kodas) LEADER-19.2- SAVA -5.2. tinkamas vienintelis  pareiškėjas į VPS numatytą rekonstruoti 

Užpalių dvarą yra Utenos rajono savivaldybė, nes dvaras yra jos nuosavybėje. 

 78 psl., 9.2.5.7. papunktį iš „97660,50“ keisti į „195321,00“ 

Pirmininkė informavo, kad siekiant apjungti ne projektų skaičių, bet keičiant didžiausią galimą paramos sumą - sujungiant 

anksčiau numatytų dviejų projektų didžiausias galimas paramos sumas.) 

 Pirmininkė pristatė pasikeitimus 89 psl., 11.4.1. ir  11.4.2. papunkčiuose apie planuojamus lėšų 

poreikius vietos projektams. Taip pat apie pakeitimą 91 psl., 12.1.1.7.1. papunktyje - iš „Paremtų 

vietos projektų skaičius (vnt.) 3“ į „Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 2“, šio pakeitimo jo 

poreikis  atsiranda  sujungus VPS priemonės „Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros  

kūrimą bei kultūros  paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ 

kodas LEADER-19.2- SAVA-5) 2 veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo   kultūros  



paveldo objektų atnaujinimą,  kraštovaizdį“ (kodas) LEADER-19.2- SAVA -5.2.  planuojamus 

du vietos projektus bei jų didžiausias galimas paramos sumas į vieną. 
Klausimų valdybos nariams nekilo. 

NUTARTA: Pritarti URVVG vietos plėtros strategijos keitimui. Valdyba balsavo: „už“ – 10 

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

 

SVARSTYTA. 2. Dėl kvietimo teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ 

(Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)). 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio 

mechanizmo Programos „Kultūra“ kvietimas teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo 

skatinimas“. 

URVVG VPS viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas posėdžio dalyviams pristatė 

Centrinės projektų valdymo agentūros paskelbtą kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“, 

kuriam Utenos RVVG norėtų rengti ir teikti paraišką. 

NUTARTA: Pritarti paraiškos rengimui ir teikimui. 

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

 

SVARSTYTA. 3. Dėl URVVG VPS tarpinio vertinimo 

Utenos regiono VVG VPS viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas informavo 

valdybos narius, kad atlikus mūsų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangos tarpinį vertinimą 

ir atsižvelgus į mūsų pasiektus vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus, pagal Nacionalinės 

mokėjimo agentūros tarpinio vertinimo išvadas bus suteiktos papildomos vertinimo rezervo lėšos 

vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Valdybos nariai taip pat buvo supažindinti su finansinio, fizinio 

ir darbo vietų kūrimo pažangos rezultatais. 

NUTARTA: Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

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

 

SVARSTYTA. 4. Dėl tarptautinio projekto „Žvaigždžių akademija (Dark Sky International 

– Argo Navis – Follow the Stars)“ 

Utenos regiono VVG VPS viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas informavo 

valdybos narius, kad iki 2020 m. gegužės 15 d. buvo parengta tarptautinio projekto paraiška ir pateikta 

vertinimui Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Valdybos nariams priminė, kad šio tarptautinio projekto 

koordinatorius yra Menter Môn Cyf ir Gwynedd VVG (Velsas), partneriai: Großglockner/Mölltal-

Oberdrautal VVG (Austrija), Western Harju Partnership VVG (Estija). 

NUTARTA: Pasidalinti informacija bendruomenėse apie būsimas projekto veiklas. 

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

 

 

 

 
Posėdžio pirmininkas   Arvydas Paleckis                  ________________ 

               

Posėdžio sekretorius   Modestas Gadliauskas                  ________________ 

            

 


