
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2021-03-30 Nr. 3 

Kaišiadorys 
 

Posėdis vyko 2021-03-30 13:00 – 13:30 val., ZOOM platformoje. 

Susirinkimo pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Susirinkimo sekretorė – Auksė Lebeckienė 

Dalyvauja: Nemira Abloževičienė, Eugenijus Cikanavičius, Vaida Babeckienė, Linas Babenskas, 

Rimantė Daniulienė, Algirdas Degutis (el.p.), Renata Karpavičiūtė, Birutė Mitkuvienė, Aldona Šidlauskienė 

(el.p.), Mindaugas Šimkūnas, Vytautas Šimkūnas,  Ramutė Taparauskienė, Vytenis Tomkus, Darius Vilimas. 

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

kvorumas yra).  

Svečio teisėmis dalyvauja: Janina Augustinavičienė, Auksė Lebeckienė, Jurgita Navickienė, Egidija 

Ramaneckaitė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 

metų strategija“ priemonės „Kaimų atnaujinimas“.  

2. Dėl Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 

metų strategija“ Kvietimo Nr. 8 dokumentacijos patvirtinimo. 

 

SVARSTYTA: 1. Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 

2020 metų strategija“ priemonė „Kaimų atnaujinimas“.  

 Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, jog pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas“ yra 

remiamos dvi veiklos sritys ir jose likusios lėšos:  

• „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ - 14 374,28 Eur; 

• „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ - 77 616,86 Eur. 

 Siūloma perkelti likutį iš veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ į veikos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kadangi 

pastaroji sulaukė itin didelio susidomėjimo, be to tai neužkirs kelio paveldo projektams, kadangi jie gali būti 

įgyvendinti per abi veiklos sritis. Šiam pakeitimui atlikti nereikia atlikti VPS keitimų, užtenka valdybos 

pritarimo. Taigi siūlome perkelti likutį iš veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos 

paveldą, kraštovaizdį“ į veikos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. 

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

NUTARTA:   

Perkelti likutį iš veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ į veikos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Po perkėlimo 

priemonės „Kaimų atnaujinimo“ veiklos srityje „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

biudžetas 277 616,86 Eur, veiklos srityje „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ 

biudžetas 113 129,14 Eur. 

 

SVARSTYTA: 2. Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 

2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 8 dokumentacijos patvirtinimas. 

Pranešėja Auksė Lebeckienė pristatė Kvietimą Nr. 8, siūloma kvietimo data nuo balandžio 1 d. iki 

gegužės 14 d. Darius Vilimas pasiteiravo kodėl numatytas trumpesnis nei 2 mėn. laikotarpis, informuota, kad 

galima kvietimo laikotarpis nuo 1 iki 2 mėn. ir stebint tendencijas bei siekiant, kad renginiai įvyktų vasaros 

laikotarpiu, nuspręsta pasirinkti viduriuką – 1,5 mėn.  

Pristatyta priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir atrankos 

kriterijai, Eugenijus Cikanavičius pasiteiravo ar nevertėtų 2 ir 3 kriterijui suteikti vienodą balų sumą, tačiau 

padiskutavus nuspręsta, kad vienas kriterijus lemia projekto kokybę, o kitas suteikia galimybę paramą gauti 

pareiškėjams, anksčiau negavusiems paramos, tad liekama prie esamo varianto.  

Pristatyta priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo 

reprezentavimas“ ir atrankos kriterijai. Vytenis Tomkus pasiteiravo kaip bus vertinamas fizinis aktyvumas, 

pranešėja informavo, kad projekte numatytos veiklos turi būti susijusios su fiziniu aktyvumu ir skatinimu 

judėti. Vaida Babeckienė pasiteiravo koks būtų intensyvumas įsigyjant lauko treniruoklius, pranešėja atsakė, 
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kad 80 proc., kadangi tai ilgalaikis turtas. Vytautas Šimkūnas pasiteiravo ar PVM yra tinkama finansuoti 

išlaida bei koks intensyvumas taikomas įsigyjant mobilią aplikaciją. Janina Augustinavičienė informavo, kad 

PVM šioje priemonėje tinkamas, o aplikacija būtų traktuojama kaip paslaugos pirkimas ir nebūtų ilgalaikis 

materialusis turtas, tad gali būti taikomas 95 proc. intensyvumas. Ramutė Taparauskienė pasiteiravo apie 

projekto biudžeto pagrindimo kainą be PVM. Janina Augustinvičienė paaiškino, kad įgyvendinant projektą 

jeigu paslauga bus nupirkta iš tiekėjo, kuris yra PVM mokėtojas, tuomet PVM turės pasidenti pareiškėjas, 

nes parama bus patvirtinta pagal prie paraiškos pateiktą informacija.  

Pristatyta priemonė „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų 

pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“ ir atrankos kriterijai, pasiteirauta dėl atrankos balų suteikimo 

prioritetiniams žemės ūkio sektoriams. Vytenis Tomkus pasiteiravo kur įeina paukštininkės veikla, pranešėja 

informavo, kad į gyvulininkystės sektorių įeina ir paukščiai, žvėrys, bitės ir kt. Eugenijus Cikanavičius 

pasiteiravo ar ūkininkas turi būti veikiantis 1 metus, pranešėja atsakė, kad taip, turi ūkininkauti ar užsiimti 

žemės ūkio produktų perdirbimu ne trumpiau kaip 1 m.  

Pristatyta priemonė „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų 

teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ ir atrankos 

kriterijai, jie liko lyginant su paskutiniu buvusiu kvietimu.  

Siūloma patvirtinti Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 

2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 8 dokumentaciją: 

1) Skelbimas Nr. 8 

2) PRIEMONĖ „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašas:  

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma 

3) PRIEMONĖ „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“  

vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:  

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma 

4) PRIEMONĖS „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę 

vertę, plėtojant vietos rinkas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:  

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma + el. versija  *.xlsx formatu 

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

5) PRIEMONĖS „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų 

teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašas:  

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma + el. versija  *.xlsx formatu 

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma 

5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė  

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

NUTARTA:   

Patvirtinti Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 

2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 8 dokumentaciją, kvietimo data nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

  

Susirinkimo sekretorė    Auksė Lebeckienė 


