
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2016-10-03 Nr. 6 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2016-10-03 17:00 - 19:00 val., Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys. 

Susirinkimo pirmininkas – Valdybos pirmininkas Česlovas Neviera 

Susirinkimo sekretorė – VVG finansininkė Egidija Ramaneckaitė 

Dalyvauja: asociacijos pirmininkė Janina Augustinavičienė, 

Valdybos nariai: Česlovas Neviera, Arvydas Pūras, Birutė Cikanavičiūtė, Mindaugas Šimkūnas, 

Rimantė Daniulienė, Marijonas Kriaučiūnas,  Algirdas Degutis, Marius Monkevičius, Indrė Genčiauskaitė, 

Aldona Šidlauskienė, Liutauras Palaitis, Ramutė Taparauskienė, Vytenis Tomkus, Eugenijus Cikanavičius 

(dalyvių sąrašas pridedamas). 

 

Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių – 14 valdybos narių (iš viso valdybos narių yra 20, 

kvorumas yra). 

Svečio teisėmis dalyvauja: VVG finansininkė Egidija Ramaneckaitė ir Auksė Degutytė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1.  Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ 

administravimo darbuotojų atrankos. 

2.  Vietos projektų administravimo taisyklių pristatymas.  

3. Kiti klausimai. 

 

SVARSTYTA: 1. Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 –     2020 

metų strategija“ administravimo darbuotojų atrankos. 

Pranešėja – J. Augustinavičienė informavo, kad 2016 09 02 pasirašyta VPS paramos sutartis. Todėl 

planuojama kvietimų dokumentacija VPS įgyvendinimui. Žinant, kad projekto administratorė 

Gedvilė Šavelienė nuo 2016 10 01 išleidžiama nėštumo ir gimdymo atostogų o Jurgitai Navickienei 

dar esant motinystės atostogose kol vaikui sueis dveji metai buvo paskelbta darbuotojų atranka. 

Informacija buvo platinama www. kaisiadorysvvg.lt Kaišiadorių r. VVG socialinėje paskyroje 

facebooke, taip pat visiems VVG valdybos nariams 2016  09 14 dieną informacija buvo pateikta el. 

paštu. Iki 2016 m. rugsėjo 25 d. VVG laukė CV dėl VVG darbuotojų pagal reikalavimus. Skelbimas 

dėl darbuotojų (pridedamas) Sulaukta 11 CV. 3 atitinkantys reikalavimus kandidatai dalyvavo 

pokalbyje su VVG pirmininke dėl darbo. 2 kandidatai visai neatitiko reikalavimų. 6 kandidatai 

neturi žinių apie Leader programą. Janina Augustinavičienė informuoja apie visus gautus CV dėl 

darbo. Prie Kaišiadorių r. VVG  strategijos administravimo komandos siūloma prisijungti Auksei 

Degutytei ir VVG valdybos narei Birutei Cikanavičiūtei  terminuotoms darbo sutartims. 

Valdybos nariai prašo prisistatyti kandidates dėl darbo. Kandidatės atsakinėja į užduodamus 

klausimus. 

1.1. Dėl Birutės Cikanavičiūtės skyrimo projekto  „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 

2015 –     2020 metų strategija“ viešųjų ryšių specialistės pareigoms nuo 2016 m spalio 5 dienos 

iki 2018 m. sausio 5 dienos. 

Valdybos nariai balsavo:  UŽ -12, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. NUSIŠALINO - 2  (Eugenijus 

Cikanavičius, Birutė Cikanavičiūtė).  



1.2. Dėl Auksės Degutytės skyrimo projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 

–     2020 metų strategija“ administratorės pareigoms nuo 2016 m spalio 17 dienos iki 2018 m. 

gruodžio 31 d. 

Valdybos nariai balsavo:  UŽ -13, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. NUSIŠALINO -1 (Algirdas Degutis)  

 

NUTARTA:   

Projekto  „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ viešųjų ryšių 

specialiste skirti Birutę Cikanavičiūtę ir projekto  „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 –     

2020 metų strategija“ administratore skirti Auksę Degutytę.  

 

SVARSTYTA: 2. Vietos projektų administravimo taisyklių pristatymas.    

Pranešėja - Janina Augustinavičienė informuoja, kad 2016 m. rugsėjo 21 d. patvirtintos Vietos 

projektų administravimo taisyklės. Nuoroda į taisykles http://www.infolex.lt/ta/368313. Posėdyje 

aptarimo pagrindiniai taisyklių akcentai (pranešimas pridedamas). 

Posėdžio dalyviai informuojami, jog Kaišiadoryse spalio mėn. vyks seminaras dėl šių taisyklių 

išaiškinimo, todėl siūloma sudalyvauti. 

SVARSTYTA: 3. Kiti klausimai. 

3.1. Pranešėja - Janina Augustinavičienė informuoja, kad šiuo metu gautas iš NMA raštas dėl VPS 

patikslinimo t.y. dėl verslo intensyvumo ir 2016 m. veiksmų plano ir kt. Pranėšėja informavo apie keičiamų 

priemonių intensyvumą ir kad kvietimo dokumentacija pradedama ruošti, bei aptariamos pirmo kvietimo 

priemonės.  

Valdybos nariai balsavo:  UŽ -14, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

NUTARTA: 

Pritarti projekto  „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 –     2020 metų strategija“  

patikslinimams pagal NMA rekomendacijas 

 

3.2. Pateikiama informacija  apie SADM kuriamą nacionalinį pilietinės visuomenės fondą. 

3.3. Primenama , kad 2016 m. lapkričio 13 d. sueina 3 metai pirmininko ir valdybos kadencijai, 

planuojami rinkimai. 

3.4. Rajono VVG administracija kartu su valdybos nariais spalio ir lapkričio mėnesiais atliks jau 

įgyvendintų vietos projektų patikras vietoje. Patikrų metu bus apžiūrimi pastatai, įrenginiai, baldai, kita 

projektų metu įsigyta įranga.Bus vertinamos kaip prižiūrimos teritorijos, kuriose įgyvendinti parkai, sporto 

aikštynai, vaikų žaidimų aikštelės, prieigos prie vandens, piliakalniai. Bus vertinama kaip vykdomi viešinimo 

ir ilgalaikio turto draudimo įsipareigojimai. 

3.5. Posėdžio pirmininkas Česlovas Neviera priminė apie kasmetinį bendruomenių renginį. 

Po posėdžio gimimo dienos proga buvo pasveikinti valdybos nariai, tai Indrė Genčiauskaitė, Arvydas Pūras ir 

Mindaugas Šimkūnas. Ilgiausių Jiems metų. 

Meras Vytenis Tomkus ir administracijos direktorius Česlovas Neviera padėkojo rajono VVG už 

veiklą ir rezultatus matomus ne tik rajone, bet ir visoje Europoje. Kartu pasidžiaugėme Kaišiadorių rajono 

savivaldybei skirtu „Auksinės krivūlės“ apdovanojimu nominacijoje – „Stipri bendruomenė – stipri Europa“.  

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Česlovas Neviera 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Egidija Ramaneckaitė 

http://www.infolex.lt/ta/368313

