
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2022-03-24 Nr.3 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2022-03-24 11:00 – 12:00 val., ZOOM platformoje. 

Susirinkimo pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Susirinkimo sekretorė – Gedvilė Šavelienė 

Dalyvauja: Aldona Šidlauskienė (el. paštu), Virginijus Ceslevičius, Ramutė Taparauskienė, 

Vytenis Tomkus, Linas Babenskas (el. paštu), Eugenijus Cikanavičius, Darius Vilimas, Vytautas 

Šimkūnas (el. paštu), Vaida Babeckienė (el. paštu), Birutė Mitkuvienė, Renata Karpavičiūtė (el. 

paštu), Mindaugas Šimkūnas, Tomas Stelmokas, Liutauras Palaitis, Nemira Abloževičienė, Algirdas 

Degutis (el. paštu). 

Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių – 16 valdybos narių (iš viso valdybos narių yra 

20, kvorumas yra). 

Svečio teisėmis dalyvauja: Gedvilė Šavelienė, Janina Augustinavičienė, Jurgita Navickienė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

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

2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.11 dokumentacijos patvirtinimo.  

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

2020 metų strategija“ viešųjų ryšio specialisto pareigybės koeficiento nustatymo nuo 2022 06 

01 iki 2022 08 31.    

3. Dėl Kaišiadorių rajono VVG projektų paraiškų teikimo ir dalyvavimo partnerio teisėmis 

teritorinio bendradarbiavimo projekte. 

 

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

2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.11 dokumentacijos patvirtinimo. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė pristato, kad Kvietimas Nr. 11 planuojamas nuo 2022 04 01 iki 

2022 05 31 pagal keturias priemones: „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms 

skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ 135 408,76 EUR  - 1 VP 38 000,00 EUR. 

„Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ – 152 746,68 EUR – 1 VP  70 000,00 EUR. „Kaimo 

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

produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ 121 061,00 EUR - 1 VP 

121 061,00 EUR. „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo 

reprezentavimas“ - 2 248,37 EUR -1 VP 2 248,37 EUR. Trumpai aptariamos visos priemonės ir 

lėšų likučiai skirti atskiroms priemonėms. Informuojama, kad siekiant išvengti nesusipratimų ir 
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siekiant aiškumo FSA patikslintas priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ atrankos kriterijus Nr. 5, kuriame 

duodami balai už nekilnojamąjį turtą, kuriame bus vykdoma projekte numatyta veikla, jeigu tas 

nekilnojamasis turtas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise. Informuojama, kad nuo 2022 m. 

balandžio mėn. 1 d. paraiškos bus priimamos pasirašytos tik kvalifikuotu elektroniniu parašu ir 

siunčiamos el. paštu kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com.  

 D. Vilimas klausia, ar bendruomenėse apribojamas narių skaičius? J. Augustinavičienė 

atsako, kad VVG veikloje neapribojamas bendruomenės narių skaičius. E. Cikanavičius klausia ar 

pasirašant el. parašu reikės pasirašinėti kiekvieną lapą ar visą bendrą dokumentą? Pranešėja atsako, 

kad galima suformuoti dokumentą ir jį visą pasirašyti el. parašu, nereikia pasirašinėti kiekvieno lapo 

atskirai. Taip pat klausia apie nuosavybes teise valdomą turtą, ar bus skiriami balai, jei turtas 

valdomas pagal panaudą arba nuomą. J. Augustinavičienė atsako, kad toks turtas bus tinkamas 

projekto veiklai, bet balai bus skiriami tik už nuosavybes teise valdomą ir jame vykdomą projektą. 

D. Vilimas klausia ar numatomos konsultacijos dėl Kvietimo Nr. 11. Informuojama, kad informacinis 

renginys planuojamas balandžio 11 d. 

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

vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.11 dokumentaciją.  

 Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 16, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA:  

Patvirtinti Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos 

plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.11 dokumentaciją. 

 

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

2015 – 2020 metų strategija“ viešųjų ryšio specialisto pareigybės koeficiento nustatymo nuo 2022 06 

01 iki 2022 08 31.    

Pranešėja Janina Augustinavičienė valdybos narius supažindina su situacija, kad norint 

pretenduoti turėti galimybę vykdyti pilotinius sumanių kaimų projektus, bus vertinamas užkontraktuotų 

projektų skaičius iki 2022 m. rugpjūčio mėn. Todėl buvo nuspręsta padidinti pajėgumus įvertinti kuo 

daugiau paraiškų, norint pasiekti reikiamą skaičių, kad būtų suteikta galimybė vykdyti sumanių kaimų 

pilotinius projektus. Dėl to siūloma viešųjų ryšių specialistėms, kurios Kaišiadorių r. VVG dirba dvi po 

0,5 etato trims mėnesiams darbo užmokesčio koeficientą padidinti nuo 9 iki 12, kadangi tos dvi 

darbuotojos turės įvertinti visus projektus gautus Kvietimo Nr. 11 laikotarpiu. Klausimų nėra. 

Siūloma pritarti Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos 

plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ viešųjų ryšio specialisto pareigybės koeficiento nustatymo nuo 

2022 06 01 iki 2022 08 31. 

 Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 16, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

mailto:kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com
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NUTARTA:  

Pritarti Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 

2015 – 2020 metų strategija“ viešųjų ryšio specialisto pareigybės koeficiento nustatymo nuo 2022 06 

01 iki 2022 08 31. 

 

SVARSTYTA: 3. Dėl Kaišiadorių rajono VVG projektų paraiškų teikimo ir dalyvavimo partnerio 

teisėmis teritorinio bendradarbiavimo projekte. 

 Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad 2022 m. kovo 24 d. baigėsi teritorinis 

projektas „Šildanti šviesa“ ir planuojamas naujas teritorinis projektas, kurį taip pat planuoja teikti 

Raseinių r. VVG ir kviečia Kaišiadorių r. VVG tapti projekto partnere. Primenama, kad parengiamoji 

parama naujai vietos plėtros strategijai nuo 2025 metų bus teikiama 2022 m. balandžio 1 d. iki gegužės 

31 d. Taip pat buvo informuota, kad teritorinio projekto „Žydinti Lietuva“ dirbtuvės Kaišiadorių rajone 

vyks 2022 m. gegužės 12 d. Žiežmariuose.  

 Dėl dalyvavimo renginiuose, pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, kad kovo 31 

d. – balandžio 1 d. vyks VVG tinklo konferencija Birštone ir balandžio 7 – 8 d. Panevėžyje vyks LKBS 

kaimo parlamento sesija. Kviečiami prisijungti ir norintys valdybos nariai. Klausimų nėra. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Gedvilė Šavelienė 


