
 

 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2020-12-11 Nr. 4 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko nuo 2020-12-11 10:00 val. iki 2020-12-11 10:30 val. elektroninėje 

komunikacijų platformoje Zoom bei el. paštu. 

Susirinkimo pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Susirinkimo sekretorė – Auksė Lebeckienė 

Dalyvauja: Vytautas Šimkūnas, Renata Karpavičiūtė, Nemira Abloževičienė, Liutauras 

Palaitis, Mindaugas Šimkūnas, Vytenis Tomkus, Vaida Babeckienė, Darius Vilimas, Virginijus 

Ceslevičius, Eugenijus Cikanavičius, Linas Babenskas, Renata Janulevičienė, Tomas Stelmokas. El. 

paštu: Birutė Cikanavičiūtė, Algirdas Degutis, Aldona Šidlauskienė, Ramutė Taparauskienė 

(pridedamos ekrano nuotraukos).   
Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių – 17 valdybos narių (iš viso valdybos narių 

yra 20, kvorumas yra). 

Svečio teisėmis dalyvauja: Janina Augustinavičienė ir Auksė Lebeckienė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl  vietos plėtros strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 

– 2020 metų strategija“ keitimo: 

 Dėl kvietimo biudžeto padidinimo trūkstama lėšų suma, kai vienam vietos  

projektui neužtenka ne daugiau kaip 50 proc. vietos projekto paraiškoje 

prašomos paramos sumos (pagal VP administravimo taisyklių 96.2 papunktį). 

 Dėl VPS finansinio plano keitimo (pagal Vietos plėtros strategijų 

administravimo taisyklių 82.4 papunktį). 

2. Dėl VPS Kvietimo Nr. 6 vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo 

rezultatų sąrašų patvirtinimo. 

3. Dėl bendruomenių buhalterės Jūratės Juočienės darbo sutarties sudarymo nuo 2021 

01 01. 

 

1. SVARSTYTA: vietos plėtros strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos 

plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ keitimas. 

1.1. Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad surinktos Kvietimo Nr. 6 

paraiškos – gauta 10 paraiškų į 2 priemones: „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ 3 

projektai ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms skirtoms ne 

žemės ūkio veiklai plėtoti“ 7 projektai. Sudėliojus projektų eilę pagal atrankos kriterijus, 2 

projektai surinko vienodą balų skaičių – 88, tačiau biudžeto abiems neužtenka. Todėl pagal Vietos 

plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklių 96.2 papunktį galime priimti sprendimą padidinti kvietimo Nr. 6 priemonės Ūkio ir 

verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ 

biudžeto sumą trūkstama lėšų suma (1467,60 Eur) po pirmojo prioritetinio sąrašo įvertinimo ir 

antrojo prioritetinio sąrašo įvertinimo, kadangi kitoje priemonėje „Turizmo kaime ir susijusių 

paslaugų kūrimas ir plėtra“ yra nepanaudotų lėšų (3704,64 Eur). Vytenis Tomkus paminėjo, kad 

yra racionalu padidinti biudžetą ir finansuoti 2 projektus. Vaida Babeckienė pasiteiravo dėl 

rodiklių pasiekimo, ar vienoje priemonėje pasiekti rodikliai galėtų padengti kitos priemonės 

rodiklius. Pranešėja Janina Augustinavičienė atsakė, kad rodikliai nesidengia, o nepanaudotos 

lėšos darbo vietas kuriančiose priemonėse galėtų būti panaudotos tik kitose darbo vietas 

kuriančiose priemonėse. Eugenijus Cikanavičius siūlo perkelti lėšas, nes gautos 7 paraiškos, reikia 

stengtis finansuoti bent 2 projektus, tuomet 5 lieka nefinansuoti. Darius Vilimas taip pat siūlo 



 

perkelti trūkstamą lėšų dalį ir finansuoti 2 projektus. Pranešėja Janina Augustinavičienė 

informavo, kad ateityje greičiausiai reikės visus darbo vietas kuriančių priemonių likučius sukelti į 

populiariausią priemonę, bent tokiu būdu padedant nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiam 

verslui.  

1.2. Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad kitų metų sausio mėnesį 

planuojami papildomi strategijos keitimai dėl kitų priemonių, kuriose galutiniai likučiai paaiškės, 

kai bus baigti įgyvendinti projektai. Keitimai turės įtakos VPS finansiniui planui, kuris galės būti 

keičiamas pagal Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių 82.4 papunktį. Preliminarūs 

likučiai: „Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“ – 2237,04 Eur, „Kaimo plėtros 

veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų 

perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ – 121 061,00 Eur, „Kaimų 

atnaujinimas“ – 70 205,24 Eur.  

SIŪLOMA pakeisti vietos plėtros strategiją „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos 

plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ perkeliant 1467,60 Eur į priemonės Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritį „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ iš priemonės „Turizmo 

kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ 16; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 1. 

NUTARTA:  

1.1 pakeisti vietos plėtros strategiją „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 

2015 – 2020 metų strategija“ perkeliant 1467,60 Eur į priemonės Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

sritį „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ iš priemonės „Turizmo kaime 

ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“. 

1.2. Tęsti svarstymą 2021 metais kai bus žinomi galutiniai priemonių likučiai. 

 

2. SVARSTYTA: VPS Kvietimo Nr. 6 vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo rezultatų sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad gautos 7 paraiškos pagal priemonės 

Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“. 

Keli projektai surinko vienodą balų skaičių ir esant biudžeto trūkumui bei dėl ateities kvietimo 

papildymo galimybių, buvo sudarytas antrinis prioritetinis sąrašas: 
Nr. Paraiškos kodas Atrankos balai 

1.  KAIŠ-LEADER-6A-D-6-3-2020 88 

2.  KAIŠ-LEADER-6A-DI-6-10-2020 88 

3.  KAIŠ-LEADER-6A-D-6-4-2020 86 

4.  KAIŠ-LEADER-6A-D-6-9-2020 85 

5.  KAIŠ-LEADER-6A-D-6-2-2020 84 

6.  KAIŠ-LEADER-6A-DJ-6-1-2020 71 

7.  KAIŠ-LEADER-6A-D-6-5-2020 71 

Darius Vilimas pasiteiravo dėl antrinių kriterijų taikymo, pranešėja Janina 

Augustinavičienė informavo, kad šiuo atveju aktualūs buvo kriterijai susiję su mažesne prašoma 

paramos suma vienai darbo vietai, kuriamų darbo vietų skaičiumi, vietos projekto tikslinės grupės, 

pareiškėjo ankstesnės paramos gavimo / negavimo faktą ir prašomos mažesnės paramos sumos 

(vertinimo informacija pridedama). 

SIŪLOMA patvirtinti VPS Kvietimo Nr. 6 vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo rezultatų sąrašą. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ 16; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 1. 

NUTARTA: patvirtinti VPS Kvietimo Nr. 6 vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo rezultatų sąrašą. 

 

3. SVARSTYTA: bendruomenių buhalterės Jūratės Juočienės darbo sutarties 

sudarymas nuo 2021 01 01. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad bendruomenių buhalterės Jūratės 

Juočienės sutartis baigiasi 2020-12-31, kiekvienais metais turime spręsti šį klausimą iš naujo. 

Atsižvelgiant į tai, kad pagalba bendruomenėms yra vis reikalingesnė, bei vis daugiau 

bendruomenių kuriant darbo vietas, reikalinga pagalba tik didėja. Pranešėja paminėjo, kad šį 

rudenį buvo diskutuota su Kaišiadorių rajono savivaldybės meru ir administracijos direktoriumi 



 

dėl šio klausimo. Darius Vilimas pastebėjo, kad klausimas yra aktualus ir pasiteiravo koks 

numatytas biudžeto poreikis 2021 m. Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad 

numatytas 12 000 Eur lėšų poreikis. Vytenis Tomkus pasiteiravo ar bus lėšų darbuotoją išlaikyti 

pirmąjį – sausio mėnesį, kadangi savivaldybės biudžetas tvirtinimas metų eigoje. Janina 

Augustinavičienė pranešė, kad planuojama teikti prašymą dėl 1/12 esamos sutarties biudžeto lėšų.  

SIŪLOMA pritarti bendruomenių buhalterės Jūratės Juočienės darbo sutarties 

sudarymui nuo 2021 01 01. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ 17; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA: pritarta bendruomenių buhalterės Jūratės Juočienės darbo sutarties 

sudarymui nuo 2021 01 01. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Auksė Lebeckienė  


