
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

2022-08-03 Nr.5 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2022-08-03  10:00 – 10:40 val.,  Gedimino g. 55 Kaišiadorys; ZOOM platformoje 

(negalintiems dalyvauti vietoje). 

 

Posėdžio pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Posėdžio sekretorė – Egidija Ramaneckaitė 

Dalyvauja: Eugenijus Cikanavičius, Vytenis Tomkus, Birutė Mitkuvienė (pasisakė el. 

paštu), Nemira Abloževičienė, Vytautas Šimkūnas (pasisakė el. paštu), Mindaugas Šimkūnas, 

Virginijus Ceslevičius, Darius Vilimas, Ramutė Taparauskienė, Algirdas Degutis, Linas Babenskas, 

Vaida Babeckienė, Rimantė Daniulienė, Aldona Šidlauskienė. 

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

kvorumas yra). 

Svečio teisėmis dalyvauja: Janina Augustinavičienė, Egidija Ramaneckaitė, Gedvilė 

Šavelienė. 

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ 

    keitimo rezervams. 

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

    2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.12 dokumentacijos patvirtinimo. 

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

    2020 metų strategija“ darbuotojų komandiruočių. 

4. Kiti klausimai (VVG valdybai nauji reikalavimai, naujai VPS nauji reikalavimai, sumanūs 

     kaimai). 

 

Vytenis Tomkus kviečia valdybos narius pradėti svarstyti darbotvarkės klausimus. 

 

SVARSTYTA: 1.  Projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 

metų strategija“ keitimas rezervams. 

Janina Augustinavičienė pateikia informaciją apie projekto „Kaišiadorių rajono kaimo 

vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ 11 kvietimo vietos projektus ir jų įvertinimą iki 

2022-07-29. Taip pat ji informuoja apie VPS likutį, kuris siekia apie 67.969,00 eur, o rezerviniai 

sąrašai yra keturiose  VPS priemonėse: „Ūkio ir verslo plėtra“ rezerve 5 vietos projektai ir lėšų 

likučio užtektų 2 vietos projektams ir dar liktų; „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas 
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švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos 

veikloms skatinti“ rezerve 4 vietos projektai, likučio užtektų 1 vietos projektui ir dar truktų; 

     „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ rezerve 1 vietos projektas, iki 2022-08-03 rezervas jau   

bus finansuojamas, kadangi gautas Stabintiškių bendruomenės raštas dėl vietos projekto 

sustabdymo; „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“ 

rezerve 1 projektas ir jam reikalinga tik 2.200,00 eur suma. Vytenis Tomkus prašo pateikti 

informaciją apie vietos projektų surinktus balus. Janina Augustinavičienė pasidalina informacija. 

Prašomą informaciją pateikiant ekrane exel formatu. Janina Augustinavičienė siūlo tokį eiliškumo 

variantą VPS likučio paskirstymui: 1 prioritetas priemonės „Kaimo plėtros veikėjų 

bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir 

kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ - 1 projektui. 2 prioritetas tuo atveju jeigu atsiranda 

VPS likučių priemonės „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo 

reprezentavimas“ rezervui. Ir 3 prioritetas tuo atveju jeigu atsiranda VPS likučių priemonės „Ūkio ir 

verslo plėtra“ rezervui. 

Balsavimo rezultatai: „UŽ“ – 14; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

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

strategija“ keitimui rezervams eiliškumo variantas VPS likučio paskirstymui: 1 prioritetas priemonės 

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

produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ - 1 projektui. 2 prioritetas tuo 

atveju jeigu atsiranda VPS likučių priemonės „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo 

puoselėjimas, jo reprezentavimas“ rezervui. Ir 3 prioritetas tuo atveju jeigu atsiranda VPS likučių 

priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ rezervui.     

   

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

plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.12 dokumentacijos patvirtinimas (pridedama 

kvietimo Nr.12 dokumentacija). 

 Janina Augustinavičienė pristato kvietimo Nr. 12 VPS PRIEMONĖS „Mažų ūkių 

konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“ 

dokumentaciją ir tinkamumo sąlygas. Informuojama,  kad kvietimo Nr. 12  paraiškas VVG planuoja 

priimti  nuo 2022-10-01 iki 2022-11-30 d. Šiuo kvietimu būtų finansuojami 2 vietos projektai. Janina 

Augustinavičienė siūlo pritarti kvietimo Nr. 12 VPS PRIEMONĖS „Mažų ūkių konkurencingumo 

didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“ dokumentacijos 

patvirtinimui. 

Balsavimo rezultatai: „UŽ“ – 14; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 
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NUTARTA:   

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

2015 – 2020 metų strategija“ Kvietimo Nr.12 dokumentaciją. 

 

SVARSTYTA: 3. Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos 

plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ darbuotojų komandiruotės. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, kad gauti kvietimai į dalykinius seminarus, 

konferencijas: Lenkija Europos kaimo parlamentas 2022 09 12-15 dienomis, Prancūzija, Prancūzijos 

Leader patirtis 2022  09 27-30 dienomis, Lenkija Smart kaimai 2022 10 17-19 dienomis. Janina 

Augustinavičienė papildo, kad kiti VVG darbuotojai į dalykinius seminarus, konferencijas nevyksta 

todėl klausia galbūt iš valdybos narių būtų norinčių vykti. Norinčių vykti nėra, todėl Janina 

Augustinavičienė prašo pritarimo, kad ji galėtų sudalyvauti Prancūzijos Leader patirtis 2022  09 27-

30 dienomis komandiruotėje Prancūzijoje. 

Balsavimo rezultatai: „UŽ“ – 14; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

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

– 2020 metų strategija“ projektų vadovės komandiruotei Prancūzijos Leader patirtis 2022  09 27-30 

dienomis Prancūzijoje. 

 

SVARSTYTA: 4. Kiti klausimai – informaciniai klausimai (VVG valdybai nauji 

reikalavimai, naujai VPS nauji reikalavimai, sumanūs kaimai). 

4.1. Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja apie naujus VVG valdybai keliamus 

reikalavimus 2022 metų lapkričio mėn. (vietos valdžios atstovas; pareiškėjo kolegialaus valdymo 

organo nariai; jauni žmonės). Vienas iš keliamų reikalavimų - pareiškėjo kolegialaus valdymo organe 

yra narių, turinčių mokslo ar ekspertinių žinių šiose srityse: žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) 

miestų arba pareiškėjas sudaręs patariamąją novatorių darbo grupę, pasitelkdamas mokslo ar ekspertinių 

žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų žinių ekspertus, arba turi sudarytą bendradarbiavimo, 

partnerystės sutartį su mokslo įstaigomis. Informuojama, kad dėl šios priežasties buvo pasirašyta VVG 

bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos energetikos institutu. 

4.2. Pranešėja Janina Augustinavičienė pateikia informaciją apie VVG sumanių kaimų 

pasiektą rezultatą iki 2022 m. liepos 29 d. Užkontraktuotos VPS lėšos ir jų procentas bus vertinamas 

2022 m. rugpjūčio mėn. VVG yra pasiekusi šiuos rodiklius: patvirtintų VP suma proc. -  94,45 proc.; 

patvirtintų VP skaičius 49 VP – 59 VP 120 proc; darbo vietų rodiklio pasiekimas 39,38 DV – 48,2 DV 

122 proc. 

4.3. Janina Augustinavičienė pateikia informaciją apie VVG vykdomus kitus projektus: 

projektas „Šildanti šviesa“ baigtas 2022-03-04; projekto „Žydinti Lietuva“ baigaimoji konferencija  
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įvyks 2022-09-15; parengiamoji parama naujai VPS prasidės nuo 2025 metų, o pateikta paraiška jau yra 

vertinama; teritorinio projekto „Tobulėjanti bendruomenė“ laimėtas finansavimas; Sumanių kaimų VP 

VPS laukiamas atsakymas  2022-08-20. 

4.4. Janina Augustinavičienė informuoja, kad planuojamas kasmetinis bendruomenių 

susitikimas įvyks 2022-09-24. 

4.5. Janina Augustinavičienė prašo pritarimo dėl projekto vadovės pavadavimo ligos, 

kasmetinių atostogų, komandiruočių ir kt. atvejais. Siūlymas pavaduoti projekto vadovę pagal užimamas 

pareigas tokia seka: 1) administratorius; 2) viešųjų ryšių specialistas; 3) finansininkas; 4) bendruomenių 

buhalterė. Vytenis Tomkus užduoda klausimą: ar gali pavaduoti projekto vadovę finansininkas. Janina 

Augustinavičienė atsako, kad taip gali esant poreikiui atsakant į raštus ir juos pasirašant, neesant 

galimybei pasirašyti nei vienam kitam darbuotojui. Vytenis Tomkus siūlo pavaduoti projekto vadovę 

pagal užimamas pareigas tokia seka ir balsuoti: 1) administratorius; 2) viešųjų ryšių specialistas; 3) 

bendruomenių buhalterė.; 4) finansininkas. 

Balsavimo rezultatai: „UŽ“ – 14; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti projekto vadovės pavadavimui pagal užimamas pareigas tokia seka: 1) 

administratorius; 2) viešųjų ryšių specialistas; 3) bendruomenių buhalterė.; 4) finansininkas. 

4.6. Janina Augustinavičienė informuoja, kad yra gautas Daivos Vaitkūnienės (individuali 

veikla) prašymas 2022-08-01 įstoti į asocoacijos Kaišiadorių r. VVG narius. Janina Augustinavičienė 

siūlo pritarti prašymui ir priimti Daivą Vatkūnienę į  asocoacijos Kaišiadorių r. VVG narius.  

Balsavimo rezultatai: „UŽ“ – 14; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti prašymui ir priimti Daivą Vatkūnienę į  asocoacijos Kaišiadorių r. VVG narius. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė    Egidija Ramaneckaitė 

 


