
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2020-09-22 Nr.3 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2020-09-22 12:00 – 13:00 val., Kęstučio g. 22, Kaišiadorys. 

Susirinkimo pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Susirinkimo sekretorė – Gedvilė Šavelienė 

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

Daniulienė, Vytenis Tomkus, Linas Babenskas, Eugenijus Cikanavičius, Nemira Abloževičienė, 

Darius Vilimas, Vaidas Mitkus, Vytautas Šimkūnas, Vaida Babeckienė (dalyvauja nuotoliniu būdu 

naudojant ZOOM platformą), Birutė Cikanavičiūtė (pasisakė el. paštu), Renata Karpavičiūtė 

(pasisakė el. paštu), Mindaugas Šimkūnas (dalyvauja nuotoliniu būdu naudojant ZOOM platformą) 

(dalyvių sąrašas pridedamas). 

Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių – 15 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. 6 dokumentacijos projekto patvirtinimo. 

2. Kiti klausimai.  

 

SVARSTYTA: 1.  Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 6 dokumentacijos projekto patvirtinimas. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad Kvietimas Nr. 6 numatytas penkioms 

priemonėms:  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“,  „Privataus sektoriaus socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“, „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities 

„Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ ir „Mažų ūkių konkurencingumo 

didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertė, plėtojant vietos rinkas“, numatyta bendra 

kvietimo suma 431 930,10 Eur. Klausiama ar kvietimas skelbiamas šioms priemonės, ar yra 

pageidavimų įtraukti kitokių priemonių? Planuose buvo numatyta įtraukti priemonę 

„Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“, bet dėl COVID-

19 situacijos buvo nutarta kol kas šios priemonės į kvietimą neįtraukti ir palikti tai Kvietimui Nr. 7. 

R. Taparauskienė siūlo įtraukti priemonę „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“, kadangi yra poreikis šiai priemonei teikti paraišką. Janina Augustinavičienė paaiškina, 

kad likusio priemonės „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, 

„Kaimų atnaujinimas“ ir „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo 

reprezentavimas“ ir visos šios priemonės numatytos Kvietime Nr. 7, kadangi norima suskaičiuoti 

likučius po projektų įgyvendinimo ir tuomet skelbti Kvietimą Nr. 7 su galutiniais priemonių 

finansavimo likučiais.  

Siūloma kvietimo Nr. 6 data nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d. V. Tomkus teiraujasi, kada 

numatytas sekantis kvietimas, J. Augustinavičienė atsako, kad Kvietimas Nr. 7 numatytas 2021 metų 

pavasarį, o visą Strategiją užbaigti reikia iki 2023 m. rugsėjo 1d.  

E. Cikanavičius teiraujasi ar tinkamos išlaidos yra PVM, paaiškinama, kad PVM netinkamos 

finansuoti išlaidos, jeigu numatoma vykdyti veikla yra apmokestinama PVM, jeigu numatoma 

vykdyti veikla, nėra apmokestinama PVM, tai PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos.  

Pranešėja pamini naujovę, kad nuo šiol įgyvendinant projektą yra galimybė gauti 50 proc. 

avansą. Kita naujovė, kad dabar jau viešosios įstaigos turi teisę teikti projektu į bendruomeninį verslą 

tik tos, kurios yra įsteigtos NVO, t. y. bendruomenė, o ne šiaip 2-3 žmonių įsteigta viešoji įstaiga. 

Kvietimo Nr. 6 priemonių atrankos kriterijai pateikti kiekvienai priemonei atskirai (žr. 1 

Priedas). Bendruomeninio verslo ir socialinių verslų priemonių atrankos kriterijai lieka nepakitę, 

lyginant su Kvietimu Nr. 5. R. Daniulienė klausia apie balus priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“, 
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„Pareiškėjas jaunas iki 40 metų fizinis asmuo“, kaip tai taikoma UAB? Paaiškinama, kad tai turėtų 

būti pagrindinis akcininkas, kuris turi daugiau kaip 50 proc. akcijų. E. Cikanavičius siūlo šį atrankos 

kriterijų pakeisti kokiu nors kitu, paaiškinama, kad šio kriterijaus keisti negalima, nes ji yra numatytas 

Kaišiadorių rajono VVG Strategijoje.  

Paminima, kad informaciniai seminarai planuojami spalio 26-30 dienomis.  

Siūloma patvirtinti Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 6 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: 

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: 

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. 

4)  PRIEMONĖ „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms skirtoms ne žemės 

ūkio veiklai plėtoti“: 

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma 

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

Verslo plano el. versija  *. xlsx formatu. 

5) PRIEMONĖ „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų 

pridėtinę vertė, plėtojant vietos rinkas“: 

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma 

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

Verslo plano el. versija  *. xlsx formatu. 

 

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 15; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Patvirtinti Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 6 dokumentacijos projektą, kvietimo data nuo 

spalio 1 d. iki lapkričio 30 d. 

 

 

SVARSTYTA: 2. Kiti klausimai.  

 Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, kad pasiekta pažanga dėl 20 proc. Strategijos 

sumos atšaldymo ir veikiame toliau galėdami naudotis visu 100 proc. gautos paramos.  
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Rugpjūčio 19 d. ŽŪM PAK‘e buvo patvirtintas Kaišiadorių r. VVG  teritorinis projektas 

„Žydinti Lietuva“ su 8 partneriais, paramos suma 98 000 Eur. Dirbtuvių metu Kaišiadorių rajone ne 

mažiau kaip 6 teritorijos bus papuoštos gėlėmis.  

Šiemet kasmetinė VVG konferencija, numato dviejų dienų. Pirmoji diena, spalio 16 d. – 

išvažiuojamoji dalis, bus aplankomos Kaišiadorių rajono vietovės, bendruomenės, objektai. Spalio 

17 dieną – antroji dalis, numatoma konferencija, kuri vyks konferencijų centre „Pas Radvilą“.  

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Gedvilė Šavelienė 


