
 

 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2022-06-10 Nr. 4 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko nuo 2022-06-09 16:00 val. iki 2022-06-10 11:00 val. elektroninėje 

komunikacijų platformoje Zoom, bei adresu Gedimino g. 55, Kaišiadorys. 

Susirinkimo pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Susirinkimo sekretorė – Janina Augustinavičienė 

Dalyvauja: Algirdas Degutis, Renata Karpavičiūtė, Nemira Abloževičienė, Virginijus 

Ceslevičius, Eugenijus Cikanavičius, Tomas Stelmokas. Zoome: Birutė Cikanavičiūtė, Vytautas 

Šimkūnas, Mindaugas Šimkūnas, Linas Babenskas, Vytenis Tomkus, Vaida Babeckienė, Aldona 

Šidlauskienė, Ramutė Taparauskienė.   
Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių – 14 valdybos narių (iš viso valdybos narių 

yra 20, kvorumas yra). 

Svečio teisėmis dalyvauja: Janina Augustinavičienė, Egidija Ramaneckaitė, Gedvilė 

Šavelienė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 

2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.11 prioritetinio sąrašo ptvirtinimo. 

(Sąrašas pridedamas). 

2. Dėl Kaišiadorių r. VVG atstovų iš bendruomeninių organizacijų delegavimo į 

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą 3 metams.  

3. Dėl lėšų 1 868,77 Eurai  perkėlimo iš projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių 

vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ piemonės „NVO Socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“ į priemonę „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“.  

 

1. SVARSTYTA: Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių 

vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.11 prioritetinio sąrašo patvirtinimas. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad gautos 20 paraiškų pagal Kvietimą 

Nr.11 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-11-16-2022 100 

2 KAIŠ-LEADER-6A-D-11-4-2022 90 

3 KAIŠ-LEADER-6A-D-11-13-2022 83 

4 KAIŠ-LEADER-6A-D-11-18-2022 79 

5 KAIŠ-LEADER-6A-D-11-10-2022 79 

6 KAIŠ-LEADER-6A-D-11-19-2022 75 

7 KAIŠ-LEADER-6A-D-11-3-2022 75 

8 KAIŠ-LEADER-6A-D-11-1-2022 58 

9 KAIŠ-LEADER-6A-D-11-2-2022 58 

1 KAIŠ-LEADER-1A-DJ-11-9-2022 70 

2 KAIŠ-LEADER-1A-DJ-11-20-2022 70 

3 KAIŠ-LEADER-1A-D-11-11-2022 70 

4 KAIŠ-LEADER-1A-DJ-11-14-2022 65 

5 KAIŠ-LEADER-1A-D-11-17-2022 40 



 

 

(vertinimo informacija pridedama). 

SIŪLOMA patvirtinti VPS Kvietimo Nr. 11 vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo rezultatų sąrašą. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ 14; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA: patvirtinti VPS Kvietimo Nr. 11 vietos projektų pridėtinės vertės 

(kokybės) vertinimo rezultatų sąrašą. 

 

 

2. SVARSTYTA: Kaišiadorių r. VVG atstovų iš bendruomeninių organizacijų delegavimo į 

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą 3 metams. Gauta informacija 

dėl delegavimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą. Pranešėja 

Janina Augustinavičienė atsiklausė dalyvaujančių ar būtų savanorių, neatsirado. Padėkojo šiuo 

metu pareigas einantiems Nemirai Abloževičienei ir Linui Babenskui. Kalbino BOT sudalyvauti 

Žiežmarių bendruomenės atstovą Žydrūną Kondrotą ir Kaimo bendruomenės „Pakertai“ atstovą 

Remigijų Klimavičių. Jie sutiko.  

SIŪLOMA į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą 

deleguoti Žiežmarių bendruomenės atstovą Žydrūną Kondrotą ir Kaimo bendruomenės „Pakertai“ 

atstovą Remigijų Klimavičių.  

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ 14; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ –0. 

NUTARTA: Deleguoti Žiežmarių bendruomenės atstovą Žydrūną Kondrotą ir Kaimo 

bendruomenės „Pakertai“ atstovą Remigijų Klimavičių.  

 

3. SVARSTYTA: lėšų 1 868,77 Eurai  perkėlimas iš projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių 

vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ piemonės „NVO Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ į 

priemonę „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad surinktos Kvietimo Nr. 11 paraiškos 

– gauta 20 paraiškų. Sudėliojus projektų eilę pagal atrankos kriterijus (pirminius ir antrinius), 

visiems Kvietimo Nr. 11 biudžeto nepakanka, nors likučių turime apie 116 000 Eurų, tačiau 

šiandien galime papildyti tik pagal taisyklių du var. t.y. tik kai lėšų trūksta vienam projektui pagal 

VP administravimo taisyklių 96.2, papunktį ir kai sudaromas rezervas pagal VP taisyklių 96.1. 

punktą,  todėl pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių 96.2 papunktį galime priimti sprendimą padidinti kvietimo 

Nr. 11 priemonės „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ biudžeto sumą trūkstama lėšų suma 

(1 868,77 Eur) po pirmojo prioritetinio sąrašo įvertinimo ir antrojo prioritetinio sąrašo įvertinimo, 

kadangi kitoje priemonėje „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra “ yra nepanaudotų lėšų (5 

482,31 Eur). Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad likusius likučiuis svartysyme 

artimiausiu metu.   

SIŪLOMA pakeisti vietos plėtros strategiją „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos 

plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ perkeliant 1868,77 Eur į priemonės „Bendruomeninio verslo 

kūrimas ir plėtra“ iš priemonės „NVO Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ 14; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:  

Pakeisti vietos plėtros strategiją „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 

– 2020 metų strategija“ perkeliant 1868,77 Eur į priemonę „Bendruomeninio verslo kūrimas ir 

plėtra“ iš priemonės „NVO Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Janina Augustinavičienė  
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