UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
SUVAŽIAVIMO (VISUOTINIO SUSIRINKIMO) POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2
2021-08-26
Utena

Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) visuotinio suvažiavimo posėdis
įvyko 2021 m. rugpjūčio 26 d., 14:30 val., prie Dauniškio ežero fontano tilto (Aušros g., Utena).
Suvažiavimo pirmininkas Arvydas Paleckis.
Suvažiavimo sekretorius Modestas Gadliauskas.
Suvažiavime iš 37 organizacijos narių dalyvavo 19.
Suvažiavime dalyvavę nariai:
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Arvydas Paleckis;
Falmira Sinicienė;
Odeta Bražėnienė;
Donatas Račinskas;
Aistis Kukutis;
Edita Šileikytė;
Kazimieras Graužinis;
Linas Vaitiekėnas;
Irena Juotkienė;
Miglė Gaučienė;
Nerijus Malinauskas;
Vida Juškienė;
Zita-Zofija Maigienė;
Gediminas Svitojus;
Genė Adomėnienė;
Gintautas Petravičius;
Jolita Umbrasienė;
Bronius Šliogeris;
Virginijus Gaižauskas.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023m.“ keitimo.
2. Einamieji klausimai:
2.1. Dėl vietos projekto „Šventoji jungia kaimynus“ įgyvendinimo.
2.2. Dėl regioninio projekto „Žvejybos paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Utenos ir Neringos žvejybos ir
akvakultūros regionuose“ Nr. 64BV-KU-21-1-00931-PR001 veiklų.
2.3. Dėl Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo planuojamo vizito Lenkijoje.
2.4. Dėl dokumentacijos planuojamiems Vietos projektų kvietimams 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 Vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023m.“
keitimo.
VPS administratorė, Edita Rukšytė, posėdžio dalyvius informavo, kad iš Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) gavo 2021 m. rugpjūčio 20 d. raštą „Dėl vietos
plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo“ Nr. BRK-9495, kuriuo NMA informavo, kad atliko Utenos
regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06652-PR001
„Utenos regiono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų
lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo (toliau – rezultatyvumo vertinimas) ir nurodė, kad URVVG VPS
rezultatyvumo vertinimo metu buvo nustatyta, jog VPS pažangai įvertinti naudojamų trijų pagrindinių
rodiklių: finansinio rezultatyvumo, fizinio rezultatyvumo ir naujų darbo vietų kūrimo pažangos lygis pagal
VPS lėšų metodiką yra pakankamas, kad galėtų būti skirta parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju
laikotarpiu. Pagal pateiktą informaciją URVVG gali pretenduoti į EURI lėšas – 114 479 Eur, iš kurių 91 584
Eur (80 proc.) vietos projektams finansuoti ir 22 895 Eur (20 proc.) VPS administravimui, ir pereinamojo
laikotarpio lėšas – 133 454 Eur, iš kurių 106 764 Eur (80 proc.) vietos projektams finansuoti ir 26 690 Eur
(20 proc.) VPS administravimui. Taip pat informavo, kad, remiantis Žemės ūkio ministro Įsakymu „Dėl
vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3D-252, 2021-04-19, pakeistomis VPS administravimo taisyklėmis, strategijų
įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2025 m. rugsėjo 01 d. Atsižvelgiant į tai, kad skyrus papildomas lėšas
VPS įgyvendinti didėja VPS paramos suma, turime parengti ir iki š. m. rugsėjo 10 d. pateikti NMA suderinti
VPS keitimą dėl pereinamojo laikotarpio ir EURI lėšų integravimo į VPS, papildomų rodiklių nustatymo,
VPS įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo, VPS III dalies punktų: „VPS priemonių ir veiklos sričių
aprašymas“, „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“, „VPS finansinis planas“, „VPS įgyvendinimo rodikliai“
tikslinimo.
VPS administratorė, Edita Rukšytė, posėdžio dalyviams pristatė VPS keitimo projektą, pagal kurį
VPS įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas iki 2025-09-01. Atsižvelgiant į potencialių pareiškėjų
susidomėjimą priemone „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir
plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-8), kurios
paramos lėšų likutis 3406 Eur, ir priemone „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“
(LEADER-19.2- SAVA-6), kurios paramos lėšų mažas likutis, vietos projektams papildomos lėšos galėtų
būti integruotos ir keitimai atlikti sekančiai:
EURI lėšos 91 584 Eur integruojamos į priemonę „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų
investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono
vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-8), kai didžiausia EURI lėšų paramos suma vietos projektui – 91 584 Eur,
planuojamas 1 vietos projektas, ir bus sukurta 1,5 etato naujų darbo vietų;
Pereinamojo laikotarpio lėšos 106 764 Eur integruojamos į priemonę „Vietos ūkio ir verslo
plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (LEADER-19.2-SAVA-6). Taip pat lėšų likučiai perkeliami iš priemonės
„Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo
skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-8) 3406 Eur ir iš priemonės
„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo
vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-9) 42 595 Eur , taip potencialiems verslo projektų pateikėjams
sukoncentruojant lėšas į vieną priemonę. Tuomet pagal priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas
darbo vietas“ (LEADER-19.2-SAVA-6) bendra paramos suma vietos projektams - 727 429 Eur, didžiausia
paramos suma vietos projektui ir vieno etato naujai darbo vietai – 54 259,30 Eur, planuojama 13 vietos
projektų, 13 etatų naujų darbo vietų. Po pakeitimo priemonė „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir
jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-9) uždaroma,
nes naujas kvietimas teikti vietos projektus nebus rengiamas, ir patikslinama priemonės bendra paramos lėšų
suma pagal įsisavinamas patvirtintas lėšas 113 788 Eur, planuojami 3 vietos projektai (kai didžiausia
paramos suma vietos projektui 39095,72 Eur), 3 etatai naujų darbo vietų (kai didžiausia paramos suma vieno
etato darbo vietai 34 751,78 Eur).

Priemonės „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“
(LEADER-19.2-SAVA-7) vietos projektų atrankos kriterijai „Didesnis naujų darbo vietų, sukurtų projekto
įgyvendinimo metu ir išlaikytų projekto kontrolės laikotarpiu, skaičius.“ ir „Nekilnojamas turtas, kuriame
planuojama vykdyti numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise.“ keičiami į „Į kuriamą (-as)
naują (-as) darbo vietą (-as) įdarbinamas (-i) registruotas (-i) darbo biržoje asmuo ir / arba jaunas asmuo
(iki 29 metų), kaimo gyventojas (-ai) iš Utenos regiono VVG teritorijos.“. Keitimas siejamas su priemonės
aprašyme išsikelta iniciatyva - „Šia priemone skatinamas bedarbių (registruotų darbo biržoje), bei jaunimo
(iki 29 metų), gyvenančių Utenos rajono kaimo vietovėje, įtraukimas į darbo rinką, juos įdarbinant.“,
siekiama neapriboti vietos projektų pateikėjų ir atsižvelgiant į dabartinę situaciją.
Priemonės „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą
ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-8) vietos
projektų atrankos kriterijai „Didesnis naujų darbo vietų, sukurtų projekto įgyvendinimo metu ir išlaikytų
projekto kontrolės laikotarpiu, skaičius.“ ir „Nekilnojamas turtas, kuriame planuojama vykdyti numatytą
veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise.“ keičiami į „Projekte nurodytos veiklos (-ų) tikslas yra
mažinti socialinę atskirtį ir skatinti socialinę integraciją.“. Keitimas siejamas su priemonės aprašyme
išsikelta iniciatyva mažinti „<..> kaimo gyventojų socialinę atskirtį“.
Priemonė „Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų
veiklai sudarymas Utenos rajone“ (BIVP-AKVA- SAVA-2) uždaroma, nes yra įgyvendintų ir įgyvendinamų
viso vietos projektų – 3. Nauji kvietimai teikti vietos projektus pagal priemonę nebus rengiami, nes visos
lėšos patvirtintos vietos projektams.
Priemonės veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros paveldo objektų
atnaujinimą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2.) yra uždaroma. Nauji kvietimai teikti vietos
projektus pagal priemonės veiklos sritį nebus rengiami, nes visos lėšos patvirtintos vietos projektui.
VPS 10 dalies „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ lentelėje nuo 10.4. punkto tikslinama
esanti informacija ir papildoma nauja dėl pasikeitusios VPS įgyvendinimo situacijos, prailgėjusio strategijos
įgyvendinimo laikotarpio iki 2025 metų. Veiksmų planas papildytas atliktais veiksmais 2018-2021 metais,
taip pat planuojamais veiksmais 2021 – 2025 metais.
Keičiama VPS 11 dalies „VPS finansinis planas“ lentelės informacija (planuojamos paramos
lėšos ir planuojamų lėšų procentai pagal VPS prioritetus ir pagal VPS priemones, VPS administravimo
išlaidų finansinis planas, indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus). Keitimas susijęs VPS rezultatyvumo
vertinimu dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimu ir nepanaudotų paramos lėšų perkėlimu
tarp priemonių.
Keičiama VPS 12 dalies „VPS įgyvendinimo rodikliai“ lentelės dalys 12.1. „VPS pasiekimų
produkto rodikliai“ (vietos projektų skaičius), 12.2. „VPS pasiekimų tikslo rodikliai“ (darbo vietų skaičius).
Keitimas susijęs VPS rezultatyvumo vertinimu dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimu ir
nepanaudotų paramos lėšų perkėlimu tarp priemonių.
Atitinkamai keičiamos visos VPS dalys, susijusios su aukščiau išvardintais keitimais.
VPS administratorė, Edita Rukšytė, posėdžio dalyvius pakvietė teikti pastabas ir pasiūlymus
pristatytam VPS keitimo projektui. Posėdžio dalyviai pastabų neturėjo, kitų pasiūlymų neteikė.
NUTARTA: Pritarti URVVG inicijuotiems VPS „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023
m.“ pakeitimams. Suvažiavimo nariai balsavo: „už“ – 19 balsų, „prieš“ - 0, „susilaikiusių“ – 0.
2. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
2.1. Dėl vietos projekto „Šventoji jungia kaimynus“ įgyvendinimo.
Valdybos narė ir bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ narė Vida Juškienė suvažiavimo dalyviams
pristatė įgyvendinamą vietos projektą, finansuojamą iš Vietos plėtros strategijos, „Šventoji jungia
kaimynus“, kurio pareiškėjas yra bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“, partneris vyžuoniškių bendrija
„Vyžuona“. Suvažiavimo dalyviai buvo informuoti, kad projekto įgyvendinimas stringa dėl projekto
partnerio atsisakymo toliau dalyvauti projekto veiklose ir būti partneriu apskritai. Bei informavo, kad
projektas stringa dėl Vyžuonos upės vagos tvarkymo darbų, nes tam reikia žemės sklypų savininkų

pritarimo, kurie ribojasi su Vyžuonos upės atkarpa, kurią reikia tvarkyti. Projekto partneriai suvažiavime
nedalyvavo.
PASIŪLYTA: suvažiavimo dalyvių pasiūlyta dar kartą kreiptis į projekto partnerį vyžuoniškių
bendriją „Vyžuona“ dėl dalyvavimo projekto veiklose ir liekant partneriu, gavus neigiamą atsakymą ieškoti
kito projekto partnerio. Taip pat paprašyti vietos veiklos grupės administracijos, kad pagelbėtų pareiškėjui ir
partneriui kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą Utenos skyrių dėl žemės sklypų savininkų išsiaiškinimo,
kurie ribojasi su Vyžuonos upe atkarpoje, kuri numatyta tvarkyti pagal projektą.
2.2. Dėl regioninio projekto „Žvejybos paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Utenos ir
Neringos žvejybos ir akvakultūros regionuose“ Nr. 64BV-KU-21-1-00931-PR001 veiklų.
Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė suvažiavimo dalyviams pristatė
įgyvendinamą teritorinio bendradarbiavimo projektą „Žvejybos paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Utenos
ir Neringos žvejybos ir akvakultūros regionuose“, projekto partneris asociacija „Vidmarės“ (žuvininkystės
regiono vietos veiklos grupė). Taip pat informavo dalyvius, kad įgyvendinant projekto veiklas 2021 m.
rugsėjo 21-23 dienomis į Nidos rajoną renkama delegacija iš Utenos rajono, kuri dalyvaus konferencijoje bei
susipažins su geraisiais vietos projektų pavyzdžiais. Pirmininkė pakvietė norinčiuosius dalyvauti šioje
konferencijoje.
NUTARTA: į konferenciją Nidos rajone 2021 m. rugsėjo 21-23 dienomis deleguoti sekančius
narius bei Utenos rajono bendruomenių atstovus: Ritą Kraujalienę, Falmirą Sinicienę, Vidmantą Adomėną,
Kazimierą Graužinį, Vytautas Šemelį, Rasą Slesoriūnienę, Bronių Šliogerį, Virgilijų Gaižauską, Jolitą
Umbrasienę, Editą Rukšytę, Modestą Gadliauską. Suvažiavimo nariai balsavo: „už“ – 19 balsai, „prieš“ – 0,
„susilaikiusių“ - 0.
2.3. Dėl Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo planuojamo vizito
Lenkijoje.
Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė informavo suvažiavimo
dalyvius, kad 2021 m. rugsėjo 9-12 dienomis Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas
planuoja vizitą į Lenkiją, kuriame dalyvaus delegacija iš Lietuvos sudaryta iš tinklo narių atstovų. Dalyviai
buvo supažindinti su planuojamo vizito programa ir pakviesti norintieji dalyvauti šiame vizite.
NUTARTA: į planuojamą vizitą Lenkijoje 2021 m. rugsėjo 9-12 dienomis deleguoti sekančius
narius bei Utenos rajono bendruomenių atstovus: Genę Adomėnienę, Ritą Kraujalienę, Jolitą Umbrasienę,
Artūrą Merkį. Suvažiavimo nariai balsavo: „už“ – 19 balsai, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ - 0.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorius

Arvydas Paleckis

Modestas Gadliauskas

