
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

2022-09-14 Nr. 6 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2022-09-14 10:00 – 11:00 val., ZOOM platformoje ir Gedimino g. 55, 

Kaišiadorys 

Posėdžio pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Posėdžio sekretorė – Gedvilė Šavelienė 

Dalyvauja: Aldona Šidlauskienė (ZOOM), Virginijus Ceslevičius (ZOOM), Ramutė 

Taparauskienė (el. paštu), Vytenis Tomkus (ZOOM), Linas Babenskas (ZOOM), Eugenijus 

Cikanavičius (ZOOM), Darius Vilimas, Vytautas Šimkūnas (el. paštu), Vaida Babeckienė (ZOOM), 

Birutė Mitkuvienė (ZOOM), Renata Karpavičiūtė (ZOOM), Mindaugas Šimkūnas (ZOOM), Nemira 

Abloževičienė (ZOOM), Algirdas Degutis, Rimantė Daniulienė (ZOOM). 

Viso posėdyje balso teisę turinčių dalyvių – 15 valdybos narių (iš viso valdybos narių yra 20, 

kvorumas yra). 

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

Egidija Ramaneckaitė, Jūratė Juočienė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl paramos sumanių kaimų vietos projektams skirtų priemonių aptarimo. 

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

strategija“  darbuotojų darbo krūvio nuo 2022 10 01. 

3. Dėl Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių tradicinio jau 17-to susitikimo 2022-09-24 14,00 

val. Darsūniškyje. 

 

SVARSTYTA: 1.  Paramos sumanių kaimų vietos projektams skirtų priemonių aptarimas. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė pristato, kad iš 49 vietos veiklos grupių (toliau – 

VVG) 15 jų (tarp kurių ir Kaišiadorių rajono VVG) gavo pranešimus, kad joms planuojamas skirti 

finansavimas „Sumanių kaimų“ priemonei. To pasekoje, reikalingas tiek VVG valdybos, tiek visuotinio 

narių susirinkimo pritarimas, kad keisti strategiją įtraukiant naujają priemonę „Sumanūs kaimai“ ir iki 

2022 metų rugsėjo 30 dienos jau reikia pateikti pasiūlymus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – 

NMA). Informuojama, kad visuotinis narių susirinkimas planuojamas 2022 m. rugsėjo 24 d. Posėdžio 

nariai supažindinami su numatoma priemone, jos aprašymu, informuojama, kad projektams skiriama 

200 000,00 Eur šiai priemonei įgyvendinti. Vytenis Tomkus klausia ar dar vykdomoje startegijoje bus 

ši priemonė, pranešėja atsako, kad bus nauja priemonė „Sumanių kaimų kūrimas ir plėra“ vykdomoje 
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strategijoje. Janina Augustinavičienė siūlo numatyti įgyvendinti 2 projektus, kuriems būtų skiriama po 

100 000,00 Eur. Linas Babenskas siūlo, kad būtų numatyta daugiau projektų, kuriems būtų skiriama 

mažesnė paramos suma, kad daugiau bendruomenių galėtų pasinaudoti parama. Janina 

Augustinavičienė pakomentuoja, kad jeigu norima inovatyvesnių projektų, mokymų programų, sistemų 

kūrimų ir pan., tuomet tam reikalinga didesnė suma ir inicijuojama, kad būtų sukurta mažiau projektų, 

bet didesnių, inovatyvesnių, kokybiškesnių. Vaida Babeckienė klausia kas galės būti pareiškėjai. 

Pranešėja atsako, kad numatyti tinkami pareiškėjai visi viešieji juridiniai asmenys, taip pat bus 

reikalingi partneriai. Taip pat akcentuojami tinkamumo kriterijai ir sąlygos, kad projektas turi atitikti 

Sumanaus kaimo gaires, pareiškėjas veikiantis ne mažiau kaip 1 metus, projekte nuamtytos  išlaidos 

atsinaujinančių išteklių panaudojimui, projekto veiklose taikomi inovatyvūs sprendimai,  prisideda 

savanoriai iki 29 metų, didesnis projekti dalyvaujančių subjektų skaičius. Vytenis Tomkus klausia, ar 

pareiškėjais galės būti privatūs juridiniai asmenys. Janina Augustinavičienė atsako, kad galės, bet turės 

rasti partnerių. 

Siūloma patvirtinti numatytą priemonės „Sumanių kaimų kūrimas ir plėtra“  projektą. 

(projektas pridedamas). 

 Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 15, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA:  

Patvirtinti numatytą priemonės „Sumanių kaimų kūrimas ir plėtra“  projektą.  

 

SVARSTYTA: 2. Projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“  darbuotojų darbo krūviai nuo 2022 10 01. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, kad padidėjus darbo krūviui (prisidėjus 

Sumanių kaimų priemonei, parengiamosios paramos įgyvendinimui) planuojama viešųjų ryšių 

specialistei Gedvilei Šavelienei padidinti darbo etatą iki 1, nes šiuo metu dirba 0,5 etato. Taip pat 

planuojama, kad Janinos Augustinavičienės, kaip projekto vadovės darbo užmokestis būtų mokamas iš 

aktyvinimo lėšų neviršijant pagal 2015 05 04  Žemės ūkio ministro įsakymą Nr.3D-343 „Dėl Vietos 

plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių 

patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų. 

Siūloma pritarti viešųjų ryšių specialistės etato didinimui ir projekto vadovo darbo 

užmokesčio mokėjimui iš aktyvinimo lėšų. 

 Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 15, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA:  

Pritarti Kaišiadorių r. VVG viešųjų ryšių specialistės etato didinimui iki 1 ir projekto vadovo darbo 

užmokesčio mokėjimui iš aktyvinimo lėšų. 
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SVARSTYTA: 3. Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių tradicinis jau 17-to susitikimas 2022-09-

24 14,00 val. Darsūniškyje. 

 Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad rugsėjo 15 d. 10:00 Kaišiadorių 

kultūros centre vyks teritorinio projekto „Žydinti Lietuva“ baigiamasis renginys į kurį kviečiami 

Kaišiadorių r. VVG valdybos nariai. Kasmetinis bendruomenių susitikimas planuojamas rugsėjo 24 d. 

14:00 Val. Darsūniškyje. Trumpai supažindinama su programa, aukojimo akcija šiemet skiriama 

ukariniečiams, kurie gyvena Pravieniškėse.  

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė    Gedvilė Šavelienė 


