
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2020-02-26 Nr.1 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2020-02-26 13:00 – 14:10 val., Kęstučio g. 22, Kaišiadorys. 

Susirinkimo pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Susirinkimo sekretorė – Auksė Lebeckienė 

Dalyvauja: Aldona Šidlauskienė, Virginijus Ceslevičius, Ramutė Taparauskienė, Algirdas 

Degutis, Rimantė Daniulienė, Vytenis Tomkus, Linas Babenskas, Renata Karpavičiūtė, Birutė 

Cikanavičiūtė, Tomas Stelmokas, Eugenijus Cikanavičius, Nemira Abloževičienė, Darius Vilimas, 

Vaidas Mitkus (dalyvių sąrašas pridedamas). 

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

20, kvorumas yra). 

Svečio teisėmis dalyvauja: Auksė Lebeckienė, Gedvilė Šavelienė, Janina Augustinavičienė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 5 dokumentacijos projekto patvirtinimo. 

2. Dėl Kaišiadorių r. VVG strategijos ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo. 

3. Dėl Kvietimo Nr. 1 FSA tikslinimo. 

4. Dėl VVG teritorinių projektų. 

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

vadovės Janina Augustinavičienės 2020 m. atostogų grafiko patvirtinimo. 

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

vadovės Janina Augustinavičienės komandiruotės į Kroatiją (2020 m. gegužės 6 – 10 d.). 

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

administratorių 2 žmonių komandiruotės į Estiją (2020 m. gegužės 25 – 29 d.) pagal 

tarptautinio projekto „OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural 

development“/,,Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai'' veiklas. 

8. Kiti klausimai.  

 

SVARSTYTA: 1.  Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 5 dokumentacijos projekto patvirtinimas. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė pateikė planuojamų vietos projektų kvietimų planą 2020 

metams, informavo, kad Kvietimas Nr. 5 numatytas trims priemonėms:  „NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“,  „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ir „Bendruomeninio 

verslo kūrimas ir plėtra“, numatyta bendra kvietimo suma 408 000,00 Eur. Pranešėja priminė, kad 

socialinio verslo projektus buvo kviečiama teikti pirmajame kvietime, gauti projektai nebuvo 

patvirtinti. Siūloma kvietimo data nuo kovo 16 d. iki gegužės 15 d. Darius Vilimas pasiūlė pastumti 

kvietimą laike iki gegužės mėnesio pabaigos, tačiau atsižvelgiant į VVG veiklos planus terminas nėra 

patogus. Ramutė Taparauskienė pasiteiravo kokius dokumentus turės pateikti pareiškėjai iki gegužės 

15 d., Janina Augustinavičienė informavo, kad imliausi laikui yra statybos techniniai projektai ir 

aprašai, tačiau tinkami ir projektiniai pasiūlymai. Taip pat pranešėja informavo, kad kvietimo 

laikotarpiu bus vykdomi viešinimo renginiai – mokymai. Dariui Vilimui pasiteiravus ar mokymų 

grafikas bus paskelbtas laikraštyje, Janina Augustinavičienė patikino, kad bus ir pasiūlė pereiti prie 

atrankos kriterijų ir pakvietė projekto administratorę Auksę Lebeckienę juos pristatyti. Pranešėja 

priminė socialinio verslo gairių reikalavimus, kurie apima socialinės problemos identifikavimą, jos 

įtraukimą į įstatus, gauto pelno reinvestavimą, atsakingo ir skaidraus verslo valdymą, kasmetinį 

sąnaudų detalizavimą ir kt. Kvietimo Nr. 5 priemonių atrankos kriterijai pateikti kiekvienai priemonei 

atskirai (žr. 1 Priedas), pranešėja atkreipė dėmesį į socialinio verslo projektų atrankos kriterijus, 

padiskutavus nuspręsta skirti didesnį prioritetą įdarbinant 41 ir vyresnį asmenį NVO socialinio verslo 

priemonėje, o privataus sektoriaus socialinio verslo priemonėje skirti 25 balus už įdarbinama asmenį 

iki 40 metų. Pranešėja paminėjo naują atrankos kriterijų „Socialinio verslo idėja prisideda prie 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiame dokumente įvardytų tikslų įgyvendinimo“, 

savivaldybės atstovai paminėjo, kad kriterijus yra tinkamas ir yra ne vienas strateginis dokumentas, 

kuris gali būti naudingas, siekiant identifikuoti socialinę problemą. Bendruomeninio verslo 

priemonės atrankos kriterijai lieka nepakitę, lyginant su Kvietimu Nr. 4. Siūloma patvirtinti 

Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 5 dokumentacijos projektą: 

1) PRIEMONĖ „ NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašas: 

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma 

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma 

Verslo plano el. versija  *. xlsx formatu. 

Socialinio verslo skaičiuoklė 

2) PRIEMONĖ „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašas: 2 projektai  

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma 

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma 

Verslo plano el. versija  *. xlsx formatu. 

Socialinio verslo skaičiuoklė 

3) PRIEMONĖS „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašas: 4 projektai  

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma 

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma 

Verslo plano el. versija  *. xlsx formatu. 

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

NUTARTA:   

Patvirtinti Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 5 dokumentacijos projektą, kvietimo data nuo 

kovo 16 d. iki gegužės 15 d. 

 

SVARSTYTA: 2. Kaišiadorių r. VVG strategijos ataskaita už 2019 metus. 

           Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, kad VVG kiekvienais metais privalo teikti 

metines ataskaitas NMA tačiau šiemet formos yra atsinaujinusios ir informaciją turime surinkti už 

visą VPS „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ 

įgyvendinimą, t. y. nuo 2016 m. kovo 1 d. Pranešėja pristatė keletą statistinių pjūvių, dalinant VPS į 

dvi dalis, vieną dalį sudaro administravimo išlaidos, kurių iki 2019 m. gruodžio 31 d. panaudota 49,66 

proc. ir vietos projektams skirtos lėšos, iki 2019 m. gruodžio 31 d. patvirtintų projektų yra 43,28 proc. 

arba 883 213,71 Eur, žemutinė vertinimo riba yra 33 proc. ir ją viršijame. Darius Vilimas pasiteiravo 

kodėl gautų paraiškų skaičius ir patvirtintų projektų skaičius žymiai skiriasi, Janina Augustinavičienė 

paaiškino, kad vienos priemonės buvo populiaresnės už kitas, tad susiformavo konkursai ir 

finansavimo visoms pateiktoms paraiškoms nepakako. Nepaisant to sudarytose sutartyse numatyta 

sukurti 14,7 darbo vietų, o tai sudaro beveik 46 proc. planuojamų VPS. Pranešėja supažindina su 

2019 m. kaimo vietovių VPS įgyvendinimo ataskaita (žr. 2 Priedas), siūloma patvirtinti. 

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

NUTARTA:   

Patvirtinti Kaišiadorių r. VVG strategijos ataskaitą už 2019 metus. 

 

SVARSTYTA: 3. Kvietimo Nr. 1 FSA tikslinimas. 
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 Pranešėja Auksė Lebeckienė supažindina susirinkimo dalyvius su Kvietimo Nr. 1 sąlygų 

neatitikimu su naujausią taisyklių redakcija ir siūlo pritarti priemonės „Bendruomeninio verslo 

kūrimas ir plėtra“ FSA tikslinimui sakiniu: „Vietos projekto kontrolės laikotarpio sąvoka ir 

Ekonominio gyvybingumo rodiklių skaičiavimo nuostatos taikomos pagal Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 3D-458 patvirtintą Vietos projektų 

administravimo taisyklių redakciją“, tokiu būdu bus užtikrintas ekonominio gyvybingumo 

reikalavimų suderinimas viešiesiems juridiniams asmenims.  Siūloma pritarti Kvietimo Nr. 1 FSA 

tikslinimui.  

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 13; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 1 (Linas Babenskas). 

NUTARTA:   

Pritarti Kvietimo Nr. 1 FSA tikslinimui. 

 

SVARSTYTA: 4. VVG teritoriniai projektai. 

 Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, kad Rokiškio VVG kvietimu dalyvavo 

susitikime – diskusijoje aptarti teritorinio bendradarbiavimo temas, Šv. Jokūbo kelias Lietuvoje vis 

populiarėja ir yra siūlymas dalyvauti projekte kaip partneriai. Maksimali projekto suma 100 000 Eur, 

kuriame dalyvauti 9 partneriai, numatytos minkštos veiklos be ilgalaikio turto įsigijimo. Projektas yra 

pirminiame – idėjų etape, tačiau būtina pradėti diskusiją, kadangi Žiežmariuose yra Šv. Jokūbo 

bažnyčia ir tai yra vienas iš sustojimo taškų keliaujant automobiliu arba pėsčiomis. Ramutė 

Taparauskienė paminėjo, kad svarbu ne tik pritraukti žmogų į rajoną, bet ir pasiūlyti jam paslaugas, 

pranešėja pritarė, kad tai galėtų būti paskata bendruomeniniams verslams kurti ir paslaugoms 

organizuoti.  

 

Siūloma pritarti VVG teritorinio projekto idėjai.  

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

NUTARTA:   

Pritarti VVG teritoriniam projektui. 

 

SVARSTYTA: 5. Projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ vadovės Janina Augustinavičienės 2020 m. atostogų grafikas. 

 Pranešėja Janina Augustinavičienė pristatė numatytą 2020 m. atostogų grafiką (3 Priedas). 

Siūloma pritarti projektų vadovės Janinos Augustinavičienės 2020 m. atostogų grafikui. 

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

NUTARTA:   

Patvirtinti projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ vadovės Janina Augustinavičienės 2020 m. atostogų grafiką. 

 

SVARSTYTA: 6. Projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ vadovės Janina Augustinavičienės komandiruotė į Kroatiją (2020 m. gegužės 6 – 10 d.). 

 Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad yra kviečiama į VVGT organizuojamą 

tarptautinį seminarą „Vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas 

LEADER metodu: Kroatijos patirtis“, pristatoma programa ir numatytas finansavimo poreikis 595 

Eur. Komandiruotės trukmė 2020 m. gegužės 6-10 dienos. Atsižvelgiant į esame tarptautinę situaciją 

dėl Korona viruso, Vytenis Tomkus pasiūlė pritarti komandiruotei, jeigu Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerija nepateiks rekomendacijų nevykti į Kroatiją.  

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

NUTARTA:   

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

strategija“ vadovės Janina Augustinavičienės komandiruotei į Kroatiją (2020 m. gegužės 6 – 10 d.), 

jeigu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija nepateiks rekomendacijų nevykti į Kroatiją. 

 

SVARSTYTA: 7. Projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ administratorių 2 žmonių komandiruotė į Estiją (2020 m. gegužės 25 – 29 d.) pagal 
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tarptautinio projekto „OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development“/,,Atsinaujinanti 

energija kaimo plėtrai'' veiklas. 

 Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad vykdant tarptautinį projektą numatytas 

susitikimas Estijoje, kartu su VVG administracijos darbuotojomis Aukse Lebeckiene ir Janina 

Augustinavičiene bus kviečiama vykti 15 VVG atstovų, numatyta kelione mikro-autobusu. Siūloma 

pritarti komandiruotei į Estiją. 

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

NUTARTA:   

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

strategija“ administratorių 2 žmonių komandiruotei į Estiją (2020 m. gegužės 25 – 29 d.) pagal 

tarptautinio projekto „OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development“/,,Atsinaujinanti 

energija kaimo plėtrai'' veiklas. 

 

SVARSTYTA: 8. Kiti klausimai.  

 Pranešėja Janina Augustinavičienė pasidalino gerąja patirtimi, kuomet kolegos iš įvairių 

Lietuvos rajonų skambina prašydami patarimų dėl PVM niuansų, bendruomenių buhalterės ir kitų 

klausimų, susijusių su glaudžiu vietos valdžios ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimu, tad 

dėkingi esame Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai ir jos darbuotojams. O tuo tarpu 

asociacijoms primename, kad veiklos ir finansines ataskaitas už 2019 m. būtina patvirtinti iki 2020 

m. balandžio 30 d., o Registrų centrui pateikti iki 2020 m. gegužės 30 d. 

 

  

 

Susirinkimo pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

  

Susirinkimo sekretorė    Auksė Lebeckienė 


