
 

 

UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

SUVAŽIAVIMO (VISUOTINIO SUSIRINKIMO) POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 1 

 

2021-04-22 

Utena  

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) visuotinio suvažiavimo posėdis 

įvyko 2021 m. balandžio 22 d., 14 val., Zoom platformoje ir elektroniniu paštu. 

Suvažiavimo pirmininkas Arvydas Paleckis. 

Suvažiavimo sekretorius Modestas Gadliauskas. 

Suvažiavime iš 42 organizacijos narių dalyvavo 26.  

Suvažiavime dalyvavę nariai: 
 

1. Arvydas Paleckis 

2. Kęstutis Udras 

3. Falmira Sinicienė 

4. Vida Juškienė 

5. Virgilijus Gaižauskas 

6. Mindaugas Kinderis 

7. Irena Juotkienė 

8. Bronius Šliogeris 

9. Jolita Umbrasienė 

10. Odeta Bražėnienė 

11. Loreta Cigelskienė 

12. Gerda Kvaselienė 

13. Aistis Kukutis 

14. Aurimas Jakštonis 

15. Julija Bulovienė 

16. Ignas Baltakis 

17. Nijolė Petrusevičienė 

18. Jolita Bučelienė 

19. Edgaras Šičkus 

20. Donatas Račinskas 

21. Egidijus Bukys 

22. Edita Šileikytė 

23. Zita Zofija Maigienė 

24. Mindaugas Bazys 

25. Miglė Gaučienė 

26. Artūras Merkys 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės narių: 
1.1.  Dėl neaktyvių narių šalinimo; 

1.2.  Dėl mirusių narių; 

1.3.  Dėl gauto prašymo dėl išstojimo iš asociacijos narių. 

2. Dėl gautų prašymų priimti į Utenos regiono vietos veiklos grupės narius.  

3. Dėl valdybos nario rinkimų.  

4. Utenos regiono VVG veiklos ataskaita už 2020 m. 

5. Utenos regiono VVG finansinė ir revizoriaus ataskaitos už 2020 m. 

6. Einamieji klausimai. 
6.1. Dėl Kvietimo Nr. 15 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. 

 



URVVG valdybos pirmininkas, Arvydas Paleckis, susirinkimo dalyviams pristatė darbotvarkę 

ir pasiūlė už ją balsuoti. Bendru sutarimu „už“ pateiktą darbotvarkę balsavo visi susirinkusieji. 

Suvažiavimui buvo pasiūlytos pirmininko Arvydo Paleckio ir sekretoriaus Modesto Gadliausko 

kandidatūros. Šioms kandidatūroms buvo pritarta bendru sutarimu. 
 

1. SVARSTYTA. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės narių. 

1.1. Dėl neaktyvių narių šalinimo: URVVG pirmininkė Jolita Umbrasienė susirinkimo narius informavo, 

kad remiantis URVVG įstatų IV skirsnio „Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos“ 4.1. punktu „Asociacijos nariai 

privalo dalyvauti suvažiavimuose ir organizacijos veikloje. Jeigu metus asociacijos narys nedalyvauja organizacijos 

veikloje, jis iš organizacijos šalinamas“ būtų šalinami šie neaktyvūs nariai: Virginija Stukienė, Alvydas Bujavičius, 

Viktorija Dervinytė, Kazimieras Graužinis, Ona Steikūnienė, Dovydas Gudas. 

1.2. Dėl mirusių narių: URVVG pirmininkė Jolita Umbrasienė susirinkimo narius informavo, kad per 

ataskaitinį laikotarpį du nariai mirė: Antanas Stunžėnas, Audrius Remeikis ir pasiūlė šių narių nebelaikyti asociacijos 

nariais. 

1.3. Dėl gauto prašymo dėl išstojimo iš Utenos regiono VVG narių: URVVG pirmininkė Jolita Umbrasienė 

susirinkimo narius informavo, kad yra gautas Gražinos Bivainienės prašymas dėl išstojimo iš asociacijos narių. 

 

NUTARTA: 

1.1. Šalinti neaktyvius narius. Suvažiavimo nariai balsavo: „už“ – 23 balsai, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ – 1. 

1.2. Mirusių narių nebelaikyti asociacijos nariais. Suvažiavimo nariai balsavo: „už“ – 24 balsai, „prieš“ – 0, 

„susilaikiusių“ – 0. 

1.3. Tenkinti Gražinos Bivainienės prašymą dėl išstojimo iš asociacijos narių. Suvažiavimo nariai balsavo: 

„už“ – 24 balsai, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ – 0. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl gautų prašymų priimti į Utenos regiono vietos veiklos grupės narius.  

Valdybos pirmininkas Arvydas Paleckis informavo susirinkimo narius, kad asociacija yra gavusi Miglės 

Gaučienės, Kazimiero Graužinio ir Lino Vaitiekėno prašymus dėl priėmimo į asociacijos narius bei Utenos kolegijos 

Alumni klubo delegacinį raštą dėl narės Editos Šileikytės delegavimo į asociacijos narius. 

NUTARTA: pritarti naujų narių priėmimui į asociaciją. Suvažiavimo nariai balsavo: „už“ – 23 balsai, 

„prieš“ – 0, „susilaikiusių“ - 1. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl valdybos nario rinkimų. 

Valdybos pirmininkas Arvydas Paleckis informavo susirinkimo narius, kad iš organizacijos pašalinus narį ir 

valdybos narį Dovydą Gudą, į valdybą reikia išrinkti naują narį. Pirmininkas pasiūlė Editos Šileikytės kandidatūrą į 

valdybą. 

NUTARTA: patvirtinti Editą Šileikytę kaip valdybos narę. Suvažiavimo nariai balsavo: „už“ – 26 balsai, 

„prieš“ – 0, „susilaikiusių“ – 0.  

 

4. SVARSTYTA. Utenos regiono VVG veiklos ataskaita už 2020 m. 

Pranešimus apie URVVG veiklą pristatė URVVG pirmininkė Jolita Umbrasienė, VPS administratorė Edita 

Rukšytė ir VPS viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas. 

NUTARTA: Pritarti URVVG veiklos ataskaitai už 2020 metus. Suvažiavimo nariai balsavo: „už“ – 26 

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

 

5. SVARSTYTA. Utenos regiono VVG finansinė ir revizoriaus ataskaitos už 2020 m. 

Finansinę ir revizoriaus ataskaitas už 2020 metus pristatė finansininkė Rita Kraujalienė. 

NUTARTA: Pritarti finansinei ir revizoriaus ataskaitom už 2020 metus. Suvažiavimo nariai balsavo: „už“ – 

26 balsai, „prieš“ -  0, „susilaikiusių“ – 0. 

 

6. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

6.1. Dėl Kvietimo Nr. 15 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. 

URVVG VPS administratorė, Edita Rukšytė, pranešimo metu suvažiavimo dalyvius informavo, kad LR 

Žemės ūkio ministro įsakymu 2021 m. balandžio 19 d. buvo pakeistos Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės 

(toliau – taisyklės), pagal kurias strategijų įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2025 m. rugsėjo 01 d. (ankstesnė data 



buvo iki 2023 m. rugsėjo 01 d.). Pažymėjo, kad dėl to visoms vietos veiklos grupėms bus skiriamas papildomas 

finansavimas, tačiau jis bus diferencijuojamas pagal Strategijos įgyvendinimo pažangos lygį, kuris turi būti ne mažiau 

kaip 75 proc. norint gauti maksimalias papildomas lėšas paskaičiuotas pagal gyventojų skaičių vietos veiklos grupės 

teritorijoje. URVVG gaus EURI lėšas (Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė) - 98192 Eur ir, jei bus 

pasiektas Taisyklėse nurodytas pažangos lygis, SP lėšas (Strateginio plano) – 134695 Eur. Agentūra atliks 

rezultatyvumo vertinimą, kuris apims strategijos įgyvendinimo laikotarpį iki 2021 m. birželio 30 d., todėl iki to laiko 

turi būti patvirtinta paramos lėšų vietos projektams už ne mažiau kaip 999674 Eur.  

VPS administratorė informavo, kad URVVG 2021 m. balandžio 16 d. gavo iš pareiškėjo Utenos nardymo 

klubo raštą dėl jų vertinamo vietos projekto (socialinio verslo), kuriam prašoma parama sudarė – 58617 Eur, atsiėmimo. 

Ryšium su tuo, be greitai paskelbto kvietimo teikti vietos projektus, strategijos pažangos lygis nebus pasiektas.  

Pažymėjo, kad šiuo metu yra patvirtinti 23 vietos projektai, kuriems skirta parama - 692685 Eur, ir 2 vietos projektai, 

kurių bendra prašoma paramos suma - 253684 Eur, vertinami. Taigi, 25 vietos projektų prašoma bendra paramos suma 

sudaro 71 proc. nuo bendros projektams įgyvendinti patvirtintos sumos strategijoje. Iki 2021m. birželio 30 d. turėtų 

įvykti kvietimas vietos projektams gauti, jų vertinimo procedūros ir bent vieno vietos projekto, kurio prašoma paramos 

suma ne mažiau kaip 53305 Eur, patvirtinimas Agentūros vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. 

VPS administratorė informavo, kad dėl trumpo laiko pažangos rezultatams pasiekti tikslinga skelbti kvietimą 

pagal mažiau konkurencingą priemonę, pagal kurią yra iki kelių potencialių vietos projektų pateikėjų. Iki suvažiavimo 

posėdžio buvo susisiekta su potencialiais pareiškėjais pagal strategijos II prioriteto priemonę „Parama ne pelno 

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

rajono vietovėse“ (socialinio verslo) (vietos projektui maksimali parama iki 58617 Eur, likutis paramos lėšų – 62023 

Eur), aptartos jų galimybės, poreikiai. 

Suvažiavimo dalyviai buvo paprašyti pateikti siūlymus dėl kvietimų pagal priemones rengimo. Suvažiavimo 

dalyviai pateikė pasiūlymą kreiptis į Utenos rajono savivaldybę dėl jos prisidėjimo prie vietos projektų, kurių pateikėjai 

ne pelno organizacijos (bendruomenės). Prieštaravimų dėl kvietimo pagal priemonę „Parama ne pelno sektoriaus 

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

vietovėse“ nebuvo, todėl suvažiavimo metu tvirtinama dokumentacija Kvietimo Nr. 15 paskelbimui. 

URVVG VPS administratorė, Edita Rukšytė, priminė, kad jeigu suvažiavimo dalyviui kyla interesų 

konfliktas, jis (jie) turi pateikti prašymą (-us) nušalinti. Tokių prašymų nebuvo gauta. Pristatė Kvietimo Nr. 15 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 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 klausimų suvažiavimo dalyviams nekilo. 

NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 15 pagal VPS II 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. Suvažiavimo nariai 

balsavo: „už“ – 26 balsų, „prieš“ - 0, „susilaikiusių“ – 0, „nusišalino“ – 0. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                        Arvydas Paleckis  

 
     

Posėdžio sekretorius                         Modestas Gadliauskas  


