
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2021-08-12 Nr. 5 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2021-08-12 11:00 – 11:40 val., ZOOM platformoje. 

Susirinkimo pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Susirinkimo sekretorė – Jurgita Navickienė 

Dalyvauja: Nemira Abloževičienė, Vaida Babeckienė, Virginijus Ceslevičius, Eugenijus 

Cikanavičius, Linas Babenskas, Algirdas Degutis (el. p.), Renata Karpavičiūtė (el. p.), Birutė 

Mitkuvienė, Aldona Šidlauskienė (el. p.), Mindaugas Šimkūnas, Vytautas Šimkūnas (el. p.), 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“ keitimo, NMA skyrus papildomas lėšas. 

2.     Dėl darbuotojų komandiruočių į Slovėniją (09 30 -10 02)  ir Graikiją (09 19-23). 

3.     Kiti aktualūs klausimai. 

 

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

2015 – 2020 metų strategija“ keitimas, NMA skyrus papildomas lėšas. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, jog buvo atliktas VVG rezultatyvumo 

vertinimas. Duomenys buvo imami iki 2021 m. birželio 30 d. NMA raštas buvo siųstas VVG valdybai 

susipažinti. VPS pažangai įvertinti buvo naudojami trys pagrindiniai rodikliai (pasiekti reikėjo 75 

proc.): finansinio rezultatyvumo (pasiekta 84 proc.), fizinio rezultatyvumo (95 proc.) bei naujų darbo 

vietų kūrimo (121 proc.). Rodiklių pažangos lygis yra pakankamas, kad būtų skiriamos lėšos 

tolimesniam VPS įgyvendinimui ir buvo skirtas papildomas finansavimas – 225 681 Eur, todėl gavus 

lėšas, reikia jas paskirstyti. Valdybai buvo siųstas 5 priedas susipažinti. EURI lėšos turėtų būti skirtos 

tik darbo vietoms kurti ir VPS administravimui, todėl jas siūloma skirti į NVO socialinį verslą ir į 

bendruomeninį verslą. O pereinamojo laikotarpio lėšos gali būti skirtos į pelno projektus, nepelno ir 

VPS administravimui. J. Augustinavičienė sako, kad teikia lėšų paskirstymo projektą svarstyti 

valdybai ir siūlo naujai skirtas lėšas paskirstyti į populiarias priemones. Pasiūlė EURI ir 

pereinamajam laikotarpiui skirtomis lėšomis papildyti 4 priemones: NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra, Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra, Kaimų atnaujinimas (nekuriant darbo vietų) ir  

Ūkio ir verslo plėtra. Pristatė finansinį pasiskirstymą išreikštą procentais. 

V. Tomkus teiraujasi, ar į tas priemones, į kurias planuojama skirti lėšas, patenka ir rezervinių 

projektų sąrašai, kuriems neužteko finansavimo. J. Augustinavičienė sako, kad rezervas yra NVO 

socialinio verslo ir kaimų atnaujinimo priemonėse. Šioms priemonėms nereikės skelbti naujo 

kvietimo, o į jas bus keliami projektai iš rezervo. Pažymi, kad priemonėms „Bendruomeninio verslo 

kūrimas ir plėtra“ ir „Ūkio ir verslo plėtra“ teks skelbti naujus kvietimus. 

D. Vilimas klausia, kada planuojama pateikti informaciją ir koks būtų paraiškų teikimo 

laikotarpis. J. Augustinavičienė atsako, kad po posėdžio Nacionalinei mokėjimų agentūrai turime 
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pateikti 5 priedą su pakeitimais. Žemės ūkio ministerija turėtų patvirtinti šį keitimą ir duoti atsakymą. 

Tikimės, jog tai bus rugsėjo mėnesį, jei nebus kažkokių naujų pakeitimų. Tuomet projektai minėtose 

2 priemonėse bus keliami iš rezervo ir vertinami, o kitoms 2 priemonėms bus ruošiami dokumentai 

ir skelbiamas kvietimas. 

E. Cikanavičius klausia, kada galima tikėtis paskelbti kvietimą bendruomeniniam verslui. 

J.Augustinavičienė atsako, kad tikėtina, jog toks kvietimas bus skelbiamas nuo 2022 m. sausio 

mėnesio. Čia yra vienas finansavimas, dar laukiamas kitas finansavimas - naujos strategijos 

parengimui. Dar planuojamas finansavimas sumaniems kaimams, o iki rugpjūčio 20 d., planuoja 

pratęsti iki rugsėjo 10 d., reikia suplanuoti ir pateikti strategijos pakeitimus.  

V. Tomkus klausia, ar turim strategijos kvietimų likučių. J. Augustinavičienė pristato VPS 

sumas, kurios yra likę nuo kvietimų. 

Pirmininkas teiraujasi, ar yra daugiau pastebėjimų ar klausimų. Klausimų nėra. Pirmininkas 

siūlo pritarti Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 

2020 metų strategija“ keitimui, pagal pateiktą informaciją (VPS keitimo 5  priedas pridedamas). 

 

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

NUTARTA:   

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

– 2020 metų strategija“ keitimui. 

 

SVARSTYTA: 2. Darbuotojų komandiruotės į Slovėniją (09 30 -10 02) ir Graikiją (09 19-23). 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad yra planuojami 2 dalykiniai susitikimai 

Graikijoje ir Slovėnijoje. Susitikimą „Institucijų, įgyvendinančių projektus parengtus pagal LEADER 

metodo priemones patirtis Graikijoje” organizuoja Lietuvos vietos veiklos grupių tinklas.  Europos 

kaimos tinklas Slovėnijoje organizuoja VVG forumą - „Tarptautinis VVG forumas ir konferencija: 

Smart Villages for the Green, Digital and Resilient Europe/Pažangūs kaimai žaliai, skaitmeninei ir 

atspariai Europai“   apie pažangius, sumanius kaimus ir žalią ekonomiką. Prašome išleisti VVG 

darbuotojas į komadiruotes  Graikijoje – projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 

2015 – 2020 metų strategija“ viešųjųjų ryšių specialistę Jurgitą Navickienę ir finansininkę Egidiją 

Ramaneckaitę, taip pat į VVG forumą  Slovėnijoje komandiruoti projekto „Kaišiadorių rajono kaimo 

vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ vadovę- Janiną Augustinavičienę. 

V. Tomkus pasiteiravo, ar yra klausimų. Dalyviai klausimų neturi. Pirmininkas siūlo pritarti 

ir komandiruoti VVG darbuotojas į  dalykines keliones. 

 

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

NUTARTA:   

Pritarti VVG darbuotojų komandiruotėms į dalykinius susitikimus: Graikijoje (09 19-23) - 

Jurgita Navickienė ir Egidija Ramaneckaitė, Slovėnijoje (09 30 -10 02) - Janina Augustinavičienė. 

 

SVARSTYTA: 3. Kiti aktualūs klausimai. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad dar yra kelios vietos į Lietuvos kaimo 

bendruomenių susitikimą Karklėje, rugsėjo 11 d. Primena, kad kelionė nemokama, nes Kaišiadorių 

r. savivaldybė finansuoja autobuso užsakymą.  

J. Augustinavičienė pristato vietos veiklos grupių STT analizės išvadas. Paminėjo, kad STT 

pastabos skirtos žemės ūkio ministerijai, nes Kaišiadorių r. VVG valdyba ir administracija dirba pagal 

galiojančias taisykles, kaip teisės aktai reglamentavo taip ir vietos valdžios sektorius buvo 
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deleguojamas, renkamas į VVG valdybą.  J.Augustinavičienė paminėjo, kad Žemės ūkio ministerija 

atsižvelgdama į STT pastabas nuo 2021-06-11 pakeitė VPS atrankos taisyklės, kuriose yra pakeitimai 

dėl VVG valdybos formavimo ateičiai. Jie turės būti taikomi naujai renkamai valdybai, t.y. 2022 m. 

lapkričio mėn.   

Kai kurie taisyklių punktai jau taikomi ir dabar, J. Augustinavičienė sako, jog visi valdybos 

nariai turi būti išklausę viešųjų ir privačių interesų derinimo ir deklaravimo bei korupcijos prevencijos 

kursus. Primena, jog rugpjūčio 26 d. kaip tik vyks VTEK organizuojami nuotoliniai mokymai ir siūlo 

juose dalyvauti.  

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

  

Susirinkimo sekretorė    Jurgita Navickienė 


