
UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 
RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA  

PROTOKOLAS 
 

2021 m. sausio 28 d. Nr. 1 
Utena  

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos posėdis rašytinės procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2021 m. sausio 27 d. 

rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. sausio 28 d. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2020 metus dokumentai buvo siųsti šiems 

adresatams (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresai): pilietinės visuomenės sektoriaus atstovams 

- Arvydas Paleckis (Tauragnų krašto bendruomenė, stiklius9@gmail.com), Irena Juotkienė 

(Kuktiškių moterų klubas „Kuksa“, irena.juotkiene@gmail.com), Vida Juškienė (Bendruomenė 

„Užpalėnų krivūlė“, juvida47@gmail.com),  Falmira Sinicienė (Vaikutėnų krašto bendruomenė, 

ukcgalerija@gmail.com),  Jolita Bučelienė (Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“, 

jolita.bucele@gmail.com), Gerda Kvaselienė (Pakalnių moterų užimtumo centras, 

gerda.lengvenyte@gmail.com), Dovydas Gudas (Utenos visuomeninių organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“, dovydasgudass@gmail.com); verslo sektoriaus atstovams - Mindaugas Kinderis 

(ūkininkas, mindaugas.kinderis@gmail.com), Artūras Merkys (UAB „Giedrupė“, 

a.merkys@giedrupe.lt), Edgaras Šičkus (UAB „Geri produktai“, edgaras@merkio.lt), Judita 

Musteikytė (ūkininkai, juditamust@gmail.com); valdžios sektoriaus atstovams - Kęstutis Udras 

(Utenos rajono savivaldybės taryba, kestutisudras@gmail.com), Bronius Šliogeris (Utenos rajono 

savivaldybės taryba, bronius.sliogeris@utena.lt), Virgilijus Gaižauskas (Utenos rajono savivaldybės 

taryba, virgilijus.gaizauskas@utena.lt), Aistis Kukutis (Utenos rajono savivaldybės meras, 

aistis.kukutis@utena.lt). Posėdžio medžiaga buvo išsiųsta vietos projektų atrankos komiteto nariui-

stebėtojui – Agentūrai (dokumentai@nma.lt). 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2020 metus patvirtinimo. 

 

Dalyvavo: 

1. Irena Juotkienė - Kuktiškių moterų klubas „Kuksa“, pilietinės visuomenės sektorius; 

2. Vida Juškienė - Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“, pilietinės visuomenės sektorius;  

3. Jolita Bučelienė - Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“, pilietinės visuomenės sektorius; 

4. Gerda Kvaselienė - Pakalnių moterų užimtumo centras, pilietinės visuomenės sektorius; 

5. Kęstutis Udras - Utenos rajono savivaldybės taryba, valdžios sektorius;  

6. Bronius Šliogeris - Utenos rajono savivaldybės taryba, valdžios sektorius; 

7. Virgilijus Gaižauskas - Utenos rajono savivaldybės taryba, valdžios sektorius; 

8. Aistis Kukutis - Utenos rajono savivaldybės meras, valdžios sektorius.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2020 metus 

patvirtinimo. 

NUTARTA: Patvirtinti Utenos regiono vietos veiklos grupės dvisektorę VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą už 2020 metus. Valdybos nariai balsavo:  „už“ 8 balsai, „prieš“- 0, 

„susilaikiusių“- 0. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                    Jolita Umbrasienė 

 

 

Posėdžio sekretorė            Edita Rukšytė 
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