
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2021-11-29 Nr. 7 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2021-11-29 11:00 – 11:30 val., ZOOM platformoje. 

Susirinkimo pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Susirinkimo sekretorė – Jurgita Navickienė 

Dalyvauja: Nemira Abloževičienė, Vaida Babeckienė, Linas Babenskas, Virginijus 

Ceslevičius, Eugenijus Cikanavičius, Algirdas Degutis, Renata Karpavičiūtė, Birutė Mitkuvienė, 

Tomas Stelmokas, Aldona Šidlauskienė, Mindaugas 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, Jurgita Navickienė, Egidija 

Ramaneckaitė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

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

– 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.10 dokumentacijos patvirtinimo; 

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

– 2020 metų strategija“ viešųjų ryšio specialisto priėmimo į darbą nuo 2021-12-01; 

3. Dėl Dovainonių bendruomenės prašymo priimti į VVG narius svarstymo. 

 

Janina Augustinavičienė informuoja, kad 2021-11-24 buvo gautas Dovainonių 

bendruomenės prašymas stoti į VVG narius ir siūlo į darbotvarkę įtraukti šį klausimą – „Dėl 

Dovainonių bendruomenės prašymo priimti į VVG narius svarstymo“.  

Vytenis Tomkus siūlo balsuoti šiuo klausimu.  

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

NUTARTA:   

Įtraukti į darbotvarkę klausimą „Dėl Dovainonių bendruomenės prašymo priimti į VVG 

narius svarstymo“. 

 

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

plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr. 10 dokumentacijos patvirtinimas. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad Kvietimo Nr. 10 dokumentaciją 

priemonei „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, 

plėtojant vietos rinkas“, pagal atnaujintas Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, buvo privaloma derinti su Nacionaline 

mokėjimo agentūra (toliau – NMA). J. Augustinavičienė sako, kad šiai Priemonei kvietimas 

skelbiamas jau trečią kartą. Dabar bus skelbiamas kvietimas tik šiai vienai priemonei. Kvietimo 

dokumentacija jau suderinta su NMA. Kvietimas galiotų nuo 2021 m. gruodžio 10 d. 08:00 val. iki 

2021 m. vasario 1 d. 17:00 val. Numatyta bendra kvietimo suma 64 000,00 Eur, būtų galima 
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finansuoti 2 projektus po 32 000,00 Eur. Suderinta visa Kvietimo Nr. 10 dokumentacija buvo siųsta 

valdybai el. paštu. Supažindina su skiriamais balais. 

D. Vilimas klausia, koks praeinamasis balas. J. Augustinavičienė paaiškina, jog minimalus 

balas 40, maksimumas – 100 balų. Informuoja, jog reikia sukurti 1 darbo vietą ir ją išlaikyti 3 metus, 

galima pirkti įrangą, galima rekonstruoti, atlikti kapitalinius remontus, patirti išlaidas, susijusias su 

žemės ūkio veikla. D. Vilimas teiraujasi, ar PVM tinkamas finansuoti. Pranešėja sako, kad PVM yra 

netinkamas. V. Tomkus klausia, ar buvo tokių projektų ankstesniuose kvietimuose, skelbtuose šiai 

priemonei, kurie nesurinko minimalaus balų skaičiaus. J. Augustinavičienė sako, kad šiai priemonei 

nebuvo gauta nė viena paraiška. R. Taparauskienė klausia, kur bus dedamos lėšos, jei ir dabar bus 

negauta paraiškų šiai priemonei. Pranešėja sako, kad tokiu atveju bus inicijuojamas strategijos 

keitimas ir lėšos bus keliamos į populiarias priemones ar skelbiama visiškai nauja priemonė, pagal 

šių dienų aktualijas. Ši priemonė nėra patraukli, nes reikia kurti bent 1 darbo vietą ir ją išlaikyti 3 

metus. Jeigu tiesiogiai per NMA teikiama, ten reikalavimai mažesni: neprivaloma kurti darbo vietas. 

V. Tomkus klausia, kodėl kvietimas skelbiamas tik šiai vienai priemonei ar nėra kitų priemonių. J. 

Augustinavičienė sako, kad kitų priemonių yra, bet būdas skelbti kvietimą tik vienai priemonei 

pasiteisino, pvz. kai buvo skelbiamas kvietimas tik socialiniam verslui, tai sulaukėme kelių paraiškų. 

D. Vilimas klausia dėl kitų priemonių: ar pasibaigę kiti kvietimai ir kokie planuojami kvietimai. J. 

Augustinavičienė sako, kad dabar yra padarytas pakeitimas su papildomu finansavimu ir dabar 

vertiname rezerve esančius projektus. 2022 m. I ketv. planuojama skelbti kvietimą šioms 

priemonėms: „Ūkio ir verslo plėtra“ ir „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, 

socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms 

skatinti“. Jei negausim paraiškų, inicijuosim šios priemonės keitimą. J. Augustinavičienė siūlo 

pasvarstyti – ar nedidinti kvietimui laikotarpio, ar užteks tokio. V. Tomkus sako, kad laiko parengti 

paraiškai tikrai užtenka ir, jeigu nebus paraiškų, turėsim laiko keisti strategiją. 

Siūloma patvirtinti Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 10 dokumentacijos projektą: 

PRIEMONĖ „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.  

 

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

NUTARTA:   

Patvirtinti Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 10 dokumentacijos projektą, kvietimo data nuo 

2021 m. gruodžio 10 d. iki 2022 m. vasario 1 d. 

 

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

plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ viešųjų ryšio specialisto priėmimas į darbą nuo 2021-12-01. 

Pranešėja J. Augustinavičienė informuoja, kad buvo gautas viešųjų ryšių specialistės 

Jurgitos Navickienės prašymas dirbti 0,5 etato, nuotoliniu būdu. Todėl buvo ieškomas naujas viešųjų 

ryšių 0,5 etato darbuotojas nuo 2021-12-01. Buvo gauti 4 prašymai į šią darbo poziciją, tačiau 

pokalbyje dalyvavo tik 3 asmenys. Visi 3 pretendentai buvo pakviesti į darbo pokalbį. Viena iš 

pretendenčių šioje pozicijoje jau dirbusi – Gedvilė Šavelienė, kuri labiausiai atitinka visus kriterijus 

ir turi darbo patirties dirbant šiose pareigose. V. Tomkus klausia, ar Viktorija Švedaitė nekandidatavo 

į šias pareigas. J. Augustinavičienė sako, kad Viktorija nepretendavo į šias pareigas. V. Tomkus sako, 

kad svarbu, jog pirmininkei pačiai tiktų naujas darbuotojas. 
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Siūloma pritarti J. Navickienės prašymui ir G. Šavelienės kandidatūrai. 

 

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

NUTARTA:   

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

strategija“ viešųjų ryšių specialistės Jurgitos Navickienės prašymui, paliekant ją dirbti viešųjų ryšių 

specialistės 0,5 etato pareigose, nuotoliniu būdu nuo 2021-12-01. 

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

strategija“ Gedvilės Šavelienės įdarbinimui viešųjų ryšių specialistės 0,5 etato pareigose nuo 2021-

12-01 (priskaitytas mėnesio atlyginimas 796,50 Eur; koeficientas 9,00; neterminuota darbo sutartis). 

SVARSTYTA: 3. Dovainonių bendruomenės prašymas priimti į VVG narius. 

J. Augustinavičienė sako, kad buvo gautas Dovainonių bendruomenės prašymas priimti į 

VVG narius. Siūlo priimti juos į VVG narius nuo 2022-01-01. Eugenijus Cikanavičius klausia ar 

Genė Prunskienė dar yra VVG nare. J. Augustinavičienė paaiškina, kad G. Prunskienė atstovavo 

Labdaros fondo Dovainonių bendruomenės centrą, o jis dabar yra likviduojamas. Informavo, kad čia 

naujai susikūrusi bendruomenė, kurios aktyvas yra jauni žmonės, jau dalyvaujantys VVG veikloje: 

buvo bendruomenių susitikime, kalėdinėse dirbtuvėse, kelis kartus kvietė nuotoliniu būdu 

pakonsultuoti. V. Tomkus klausia, kaip bus su Labdaros fondo Dovainonių bendruomenės centru, 

jeigu jis bus likviduotas: ar jį reikės pašalinti, ar jo narystė nutruks automatiškai. J. Augustinavičienė 

sako, kad kai centras bus likviduotas, kvies valdybą ir jis bus pašalintas iš narių. 

V. Tomkus siūlo pritarti naujo nario priėmimui į VVG narius.  

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

NUTARTA:   

Pritarti Dovainonių bendruomenės prašymui priimti į VVG narius nuo 2022-01-01. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Jurgita Navickienė 


