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ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2019-11-13 Nr. 3 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2019-11-13 17.00 - 19.00 val.    

Susirinkimo pirmininkė – Janina Augustinavičienė 

Susirinkimo sekretorė – Viktorija Švedaitė 

Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas). 

Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių – 35 (iš viso narių - 60, kvorumas yra).  

Apie vyksiantį posėdį visi vietos veiklos grupės nariai buvo informuoti laiku ir tinkamai, 

įstatų nustatyta tvarka. 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG pirmininko ataskaitos už 2017-2019 metus. 

2. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos ataskaitos už 2017-2019 metus. 

3. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG pirmininko rinkimo. 

4. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos rinkimo. 

5. Kiti klausimai. 

 

SVARSTYTA: 1. Asociacijos Kaišiadorių r. VVG pirmininko ataskaita už 2017-

2019 metus. 

 Pranešėja asociacijos pirmininkė Janina Augustinavičienė pristatė Kaišiadorių r. VVG 

pirmininko ataskaitą už 2017-2019 metus. Detaliai išvardino VVG finansavimo šaltinius, iš kurių 

VVG veikla yra finansuojama šiuo metu. Pateikta VPS įgyvendinimo ir finansų suvestinė. 

Pirmininkė informavo, kad per ataskaitinį laikotarpį buvo paskelbti 4 kvietimai teikti vietos 

projektus bei 2017 m. ir 2019 m. atliktos įgyvendintų vietos projektų patikros vietoje. Apžvelgta 

tarptautinio projekto eiga ir tolimesnis įgyvendinimas. Pirmininkė pateikė informaciją apie vykusius 

VVG apskrities susitikimus, tarptautinio bendradarbiavimo išvykas, VVG atstovavimą LINC2018-

2019 konferencijoje, dalyvavimą ERP2019 Ispanijoje, galimybes dalyvauti Lietuvos kaimo 

parlamente 2017 ir 2019 metais, organizuojamus mokymus seniūnijose Kaišiadorių rajone, 

dalyvavimą parodose. 2017 metais įsigytas didžiausias VVG turtas - automobilis. Pranešėja 

pasidžiaugė gausiu VPS vietos projektų viešinimu spaudoje, televizijoje ir socialinėse erdvėse. 

Prisimintos organizuotos Kaišiadorių r. VVG konferencijos, bei jų metu inicijuotos paramos 

akcijos. Taip pat šauniausios bendruomenės rinkimai. Pirmininkė priminė susirinkimo dalyviams, 

jog VVG pirmininkas, VVG nariai, VVG valdybos nariai ir valdybos pirmininkas dirba 

visuomeniniais pagrindais bei išvardino VVG narystes ir dalyvavimą sąjungose, grupėse ir kitose 

organizacijose. Ataskaitoje pateikta vaizdinė medžiaga iš įvairiausių organizuojamų ir dalyvaujamų 

renginių. Pristatymo pabaigoje pirmininke informavo, kad visą informaciją, susijusią su VVG 

darbuotojais ir VVG veikla, galima rasti internetiniame tinklapyje, Facebook, Youtube.com 

paskyrose bei visada galima klausti, skambinti, rašyti ar užeiti. J. Augustinavičienė prašo balsuoti ir 

patvirtinti Kaišiadorių r. VVG pirmininko ataskaitą už 2017-2019 metus.  

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 35; „PRIEŠ“ – 0; „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA: Pritarti ir patvirtinti Kaišiadorių r. VVG pirmininko ataskaitą už 2017-2019 

metus. 

SVARSTYTA: 2. Asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos ataskaita už 2017-2019 metus.  
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Kaišiadorių r. VVG valdybos pirmininkas Vytenis Tomkus pristatė valdybos sudėtį ir 

pakitimus per ataskaitinį laikotarpį. Taip pat pateikė informaciją vykusių posėdžių skaičių, išskyrė 

kiek iš jų buvo organizuojami elektroniniu būdu ir kiek buvo priimta sprendimų (nutarimų). 

Daugiausia sprendimų buvo priimta 2018 m. – 30 sprendimai (nutarimai). Vytenis Tomkus 

valdybos narių vardu padėkojo VVG pirmininkei už gerus pasiekimus ir puikią veiklą Kaišiadorių r. 

vietos veiklos grupėje.  

Janina Augustinavičienė prašo balsuoti, kas pritaria Kaišiadorių r. VVG valdybos 

ataskaitai už 2017-2019 metus. 

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 35; „PRIEŠ“ – 0; „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti Kaišiadorių r. VVG valdybos ataskaitai už 2017-2019 metus. 

 

SVARSTYTA: 3. Asociacijos Kaišiadorių r. VVG pirmininko rinkimai. 

Pranešėjas VVG valdybos pirmininkas V. Tomkus pasiūlė perrinkti Janiną 

Augustinavičienę dar vienai VVG pirmininko kadencijai. Kiti VVG nariai Karčiupio kaimo 

bendruomenė „Marių krantas“, Paparčių krašto bendruomenė, Anglininkų kaimo bendruomenė taip 

pat siūlo pirmininkei tęsti darbus VVG. Kitų kandidatų nariai nepasiūlė. Siūloma balsuoti už tai, 

kad Janina Augustinavičienė būtų Kaišiadorių r. VVG pirmininkė sekančius 3 metus.  

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 35; „PRIEŠ“ – 0; „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA:   

Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės pirmininke išrinkta Janina Augustinavičienė. 

 

SVARSTYTA: 4. Asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos rinkimai. 

Pranešėja J. Augustinavičienė supažindino su VVG valdybai keliamais tinkamumo 

reikalavimais: 

 Būtinas lyčių santykis 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, 

atstovų; 

 Keistųsi VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų 

mažiausiai 1/3 narių;  

 Užtikrintų tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka 

deklaruotų privačius interesus ir sutiktų teikti minėtas deklaracijas bei jų 

pakeitimus VVG ir Agentūrai; 

 Būtų išklausę arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo išrinkimo į kolegialų VVG valdymo 

organą dienos išklausyti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su BIVP metodo 

taikymu (reikalavimas taikomas mažiausiai 1/3 kolegialaus VVG valdymo organo 

narių). 

 Pirmininkė priminė reikalavimus, taikomus valdybos nariams, kurių pagrindiniai yra 

visuomeniniais pagrindais, aktyviai dalyvauti rajono VVG veikloje, laikytis VVG įstatų, VVG 

valdybos reglamento ir mokėti nario mokestį (10 €). Taip pat atsižvelgiant į VPS atrankos 

taisyklėse nurodytomis VVG kolegialaus valdymo organo procentuotėmis, pirmininkė pristato tokią 

procentuotę Kaišiadorių r. VVG valdybos atstovams: 9 (bendruomenių atstovai), 5 (verslo atstovai), 

6 (valdžios atstovai). Reikalavimai ir VVG įsipareigojimai renkant valdybą buvo siųsti el. paštu. 

 J. Augustinavičienė pateikė informaciją apie esamus valdybos narius, paminėjo kurie 

nariai neatsakingai dalyvauja pasėdžiose ir pasiūlė dirbti toliau su esama valdyba, išskyrus pakeisti 

asmenis kurie nedalyvauja posėdžiuose. Neprėkštos bendruomenės atstovė Banga Grendienė 

pasiūlė į valdybą Renatą Karpavičiūtę atstovauti Darsūniškio bendruomenę, Rusių pakrantės 

pirmininkė pasiūlė Vaidą Mitkų, Audronė Neniškienė informavo, kad nebetęs VVG valdybos nario 
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pareigų, o lieka tik VVG nariu, Giedrė Streikauskaitė  pasiūlė  Nemirą Abloževičienę atstovauti 

Rusių pakrantės bendruomenę valdyboje, Janina Augustianvičienė pasiūlė Vytautą Šimkūną 

Žiežmarių bendruomenės pirmininką. Pranešėja paklausė narių ar yra dar kandidatų, pasiūlymų, kas 

norėtų atstovauti valdybai. Daugiau siūlymų nebuvo sulaukta. Asociacijos pirmininkė siūlo pritarti 

naujai Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės valdybai. 

 

Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai 

1. Vytautas Šimkūnas Žiežmarių bendruomenės pirmininkas 

2.  Marius Monkevičius Vladikiškių bendruomenės pirmininkas 

3. Rimantė Daniulienė Karčiupio bendruomenės pirmininkė 

4. Birutė Cikanavičiūtė Vilūnų kaimo bendruomenės atstovė 

5. Algirdas Degutis Kalvių bendruomenės atstovas 

6. Linas Babenskas Anglininkų bendruomenės pirmininkas 

7. Renata Karpavičiūtė  Darsūniškio bendruomenės atstovė 

8. Nemira Abloževičienė Kaimo bendruomenė „Rusių pakrantė“ pirmininkė 

9. Liutauras Palaitis Žaslių bendruomenės veiklos centro pirmininkas 

Verslo sektoriaus atstovai 

1. Mindaugas Šimkūnas UAB „Scan technika“ 

2. Aldona Šidlauskienė Ūkininkė  

3. Vaidas Mitkus Ūkininkas 

4. Renata Janulevičienė UAB „Chrustik“ atstovė  

5. Tomas Stelmokas Individuali veikla 

Vietos valdžios sektoriaus atstovai 

1. Vytenis Tomkus Kaišiadorių r. savivaldybės meras 

2. Virginijus Ceslevičius Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos narys 

3. Ramutė Taparauskienė Kaišiadorių r. savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų 

skyriaus vedėja 

4. Eugenijus Cikanavičius Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos narys 

5. Vaida Babeckienė Kaišiadorių r. savivaldybė tarybos narė 

6. Darius Vilimas Kaišiadorių r. savivaldybės mero pavaduotojas 

 

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 35; „PRIEŠ“ – 0; „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti naujai Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės valdybai. 

 

SVARSTYTA: Kiti klausimai 

J. Augustinavičienė pateikė artimiausią informaciją apie planuojamus renginius, veiklas, 

įsipareigojimus.  

Susirinkimo pabaigoje Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės pirmininkė J. Augustinavičienė  

padėkojo visiems valdybos nariams už darbą įteikdama po atminimo dovanėlę ir gėlytę. Pasveikino 

naujai išrinktą valdybą ir palinkėjo sėkmės ateities darbuose.  

 

Susirinkimo pirmininkė    Janina Augustinavičienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Viktorija Švedaitė 


