
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2021-02-23 Nr.2 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2021-02-23 11:00 – 12:00 val., ZOOM platformoje. 

Susirinkimo pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Susirinkimo sekretorė – Egidija Ramaneckaitė 

Dalyvauja: Eugenijus Cikanavičius, Tomas Stelmokas, Vytenis Tomkus, Birutė 

Mitkuvienė, Nemira Abloževičienė, Vytautas Šimkūnas, Mindaugas Šimkūnas, Virginijus 

Ceslevičius, Renata Karpavičiūtė, Darius Vilimas, Ramutė Taparauskienė, Algirdas Degutis, Linas 

Babenskas,  Vaida Babeckienė,  Aldona Šidlauskienė,  Rimantė Daniulienė. 

Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių – 16 valdybos narių (iš viso valdybos narių yra 

20, kvorumas yra). 

Svečio teisėmis dalyvauja: Auksė Lebeckienė, Jurgita Navickienė, Janina Augustinavičienė, 

Egidija Ramaneckaitė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1.     Dėl Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pasirengimo naujam 2021-2027 finansavimo 

laikotarpiui. 

2.     Dėl Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės paraiškų teikimo: 

-Nacionalinei paramai 2021 m.  

-VVG teritorinio bendradarbiavimo priemonėje, dalyvaujant kaip partneriui su Raseinių r. VVG 

projekte „Šildanti bendruomenių šviesa“.  

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

finansininkės Egidijos Ramaneckaitės darbo sutarties pratęsimo nuo 2021-03-01.  

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

viešųjų ryšių specialistės Jurgitos Navickienė įdarbinimo  nuo 2021-03-01. 

 

SVARSTYTA: 1. Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pasirengimo naujam 2021-2027 

finansavimo laikotarpiui informacija. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, jog planuojama papildomai skirti 

Kaišiadorių r. VVG  iki 400 000 Eur Vietos plėtros Strategijai iki 2024-12-31, dėl šiuo metu 

pasiektų gerų Strategijos įgyvendinimo rodiklių. Janina Augustinavičienė taip pat informuoja, kad 

naujos 2021-2027 m. vietos plėtros Strategijos laikotarpis prasidės 2025-01-01. Atkreipti dėmesį į 

naują planuojamą ŽŪM priemonę Sumanūs kaimai, nes jos pareiškėjai galės būti VVG. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 16; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 
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NUTARTA:   

Pritarti Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pasirengimo naujam 2021-2027 finansavimo 

laikotarpio informacijai. 

SVARSTYTA: 2.    Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės paraiškų teikimo informacija. 

 Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, kad 2021 metais VVG planuose yra teikti 

paraišką ir  gauti  iki 3.000 Eur Nacionalinę paramą 2021 m. tradiciniam kaimo bendruomenių 

XVI-ajam susitikimui. Taip pat Janina Augustinavičienė pristato VVG teritorinio bendradarbiavimo 

planus priemonėje,  dalyvaujant kaip partneriui su Raseinių r. VVG projekte „Šildanti 

bendruomenių šviesa“. Projekto esmė – Kalėdinis bendruomenių laikotarpis, kuriame būtų 

planuojamos Kalėdinės dirbtuvės su eglučių įžiebimo šventėmis. Finansavimas iki 50.000 Eur. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 16; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės paraiškų teikimui dėl Nacionalinės paramos 2021 

m. tradiciniam kaimo bendruomenių XVI-ajam susitikimui ir VVG teritorinio bendradarbiavimo 

priemonėje, dalyvaujant kaip partneriui su Raseinių r. VVG projekte „Šildanti bendruomenių 

šviesa“. 

SVARSTYTA: 3.  Projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ finansininkės Egidijos Ramaneckaitės darbo sutarties pratęsimas nuo 2021-03-01. 

 Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, kad praėjus 5 metams baigiasi 2021-02-28 

finansininkės Egidijos Ramaneckaitės terminuota darbo sutartis ir siūlo pratęsti sutartį, sudarant 

neterminuotą, kadangi darbai atliekami kruopščiai pagal nustatytus teisės aktus. Vytenis Tomkus 

užduoda klausimą: ar darbo sutarčių pratęsimą sprendžia valdyba ar tai yra asociacijos pirmininkės 

kompetencija. Janina Augustinavičienė patvirtina, kad tai yra pirmininkės kompetencija, tačiau 

koeficientų patvirtinimas ir darbuotojų atranka - valdybos kompetencija. Virginijus Ceslevičius 

užduoda klausimą: ar Egidija Ramaneckaitė pati sutinka, kad būtų pratęsta jos darbo sutartis. 

Egidija Ramaneckaitė patvirtina, kad sutinka.  

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 16; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

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

finansininkės Egidijos Ramaneckaitės darbo sutarties pratęsimui nuo 2021-03-01 (neterminuota 

darbo sutartis).  

SVARSTYTA: 4. Projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ viešųjų ryšių specialistės Jurgitos Navickienė įdarbinimas  nuo 2021-03-01.  

 Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, kad Jurgita Navickienė VVG dirbo nuo 2010 

m., nuo 2013 m. iki 2015 m pavadavo projekto vadovę ir nuo 2016 m. buvo išėjusi vaiko auginimo  
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3 metų atostogų. 2019 m. ji negrįžo, nes aplinkybės leido palaukti, kol kitos darbuotojos terminuota 

sutartis baigsis. Janina Augustinavičienė siūlo pasirašyti naują neterminuotą darbo sutartį su Jurgita 

Navickiene nuo 2021-03-01 (priskaitytas mėnesio atlyginimas 1416 Eur; koeficientas 8,00), 

kadangi ankstesniais darbo laikotarpiais buvo kruopšti ir atsakinga darbuotoja. Darius Vilimas 

užduoda klausimą: kur yra darbuotoja,  kurios pasibaigia terminuota darbo sutartis. Pati viešųjų 

ryšių specialistė Gedvilė Šavelienė posėdyje nedalyvauja, o Janina Augustinavičienė informuoja, 

kad buvo toks darbo sutarties terminas, kuris pasibaigia 2021 02 28. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 16; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

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

viešųjų ryšių specialistės Jurgitos Navickienė įdarbinimui  nuo 2021-03-01 (priskaitytas mėnesio 

atlyginimas 1416 Eur; koeficientas 8,00; neterminuota darbo sutartis).  

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Egidija Ramaneckaitė 


