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ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2018-12-12 Nr.3 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2018-12-12 17:30 – 19:30 val., Kęstučio g. 22, Kaišiadorys. 

Susirinkimo pirmininkė – Janina Augustinavičienė 

Susirinkimo sekretorė – Auksė Degutytė 

Dalyvauja: Tomas Stelmokas, Marius Monkevičius, Rasa Stankienė, Nemira 

Abloževičienė, Teresė Meškauskienė, Renata Karpavičiūtė, Vytenis Tomkus, Giedrė Pavasarytė, 

Linas Babenskas, Nerijus Meškauskas, Erlanda Vitkauskienė, Renata Janulevičienė, Marijonas 

Mitkus, Vaida Babeckienė, Janina Augustinavičienė, Auksė Degutytė, Egidija Ramaneckaitė, 

Algirdas Degutis, Banga Grendienė, Stasė Kazakevičienė, Rima Polichauskienė, Rasa Lukošienė, 

Virginijus Abloževičius, Česlovas Neviera, Ramutė Taparauskienė, Rita Gliaudelienė, Darijus 

Rimkus, Eugenijus Cikanavičius, Viktorija Švedaitė, Jūratė Juočienė. 

Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių 30 (iš viso narių - 58). 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Vietos plėtros strategijos keitimo (keičiamas paramos intensyvumas iš 80 proc. į 95 

proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip 

apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio 

verslo gairių nuostatas, pobūdžio); 

2. Dėl 2018 metų veiklos aptarimas  Kvietimai Nr. 1.,  Nr. 2., Nr. 3 jų eiga. 

3. Dėl 2019 metų planų - Kvietimas Nr. 4.  

4. Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA: 1. Dėl Vietos plėtros strategijos keitimo.  

 Pranešėja Janina Augustinavičienė pristatė paramos intensyvumo keitimą iš 80 proc. į 95 

proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio 

verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio. 

Pasak pranešėjos tai yra pakeitimas, dėl kurio labai ilgai kovojome ir laukėme, telieka pasikeisti 

strategiją ir galėsime organizuoti kvietimą su padidėjusiu intensyvumu. Pastabų nebuvo, siūloma 

pritarti vietos plėtros strategijos keitimui.  

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 30; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti Vietos plėtros strategijos keitimui. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl 2018 metų veiklos aptarimas  Kvietimai Nr. 1.,  Nr. 2., Nr. 3 jų eiga. 

Pranešėja Janina Augustinavičienė pristatė 2014-2020 m. Vietos plėtros strategijos pažangą, 

kurios metu suorganizuoti 3 kvietimai. Iš pirmojo kvietimo metu patvirtintų 7 projektų 5 yra jau 

įgyvendinti, antro kvietimo projektai šiuo metu yra vertinami NMA nuo rugpjūčio mėnesio, o trečiojo 

kvietimo metu surinktas 12 paraiškų šiuo metu vertiname, tačiau sparčiai judėti į priekį negalime, nes 
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laukiame iš NMA naujų vertinimo procedūrų, pagal kurias visą vertinimą atliksime mes, o NMA teiks 

tik metodinę pagalbą. Pastabų nebuvo, siūloma pritarti 2018 metų veiklos aptarimui, kvietimų Nr. 1 

- 3 eigai. 

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 30; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti 2018 metų veiklos aptarimui, kvietimų Nr. 1 - 3 eigai. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl 2019 metų planų - Kvietimas Nr. 4.  

Pranešėja Janina Augustinavičienė akcentavo, kad šios dienos posėdžio metu patvirtintas 

padidėjęs intensyvumas bus svarbus planuojamam kvietimui Nr. 4, kurį siūlome rengti 2019 m. I 

ketvirtyje. Daugiausia lėšų yra likę priemonėse „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, „Privataus 

sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, „Kaimo 

plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų 

perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“ ir „Mažų ūkių konkurencingumo 

didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“. Pastaroji ūkininkų 

priemonė Kvietimo Nr. 2 metu nesulaukė susidomėjimo, tad kviesime pakartotinai ir stebėsime 

situaciją šios priemonės populiarumą. Pastabų nebuvo, siūloma pritarti 2019 metų planui - Kvietimui 

Nr. 4. 

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 30; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti 2019 metų planui - Kvietimui Nr. 4. 

 

4. Kiti klausimai.  

Pranešėja Janina Augustinavičienė informavo, kad šiuo metu yra tikslinamos 2019 m. 

Nacionalinės paramos taisyklės, tad tikimasi, kad ir ateinančias metais rajono bendruomenės bus 

aktyvios, o tam įtakos turi bendruomenių buhalterė, kuri palengvina bendruomenininkų naštą. 

Bendruomenių aktyvumas įvertintas šimtmečio Stelmužės ąžuoliukais, kuriais yra apdovanotos net 6 

bendruomenės Kaišiadorių rajone. Dar šiais metais vyksta dienos centrų konkursas SADM, paraiškų 

priėmimo terminas – nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 2018 m. gruodžio 30 d. ir kvietimas teikti 

neformaliojo vaikų švietimo programas Kaišiadorių rajono savivaldybėje – reikia registruotis iki 

gruodžio 28 dienos. Pabaigoje pranešėja pasveikino asociacijos narius, gimusius spalio, lapkričio ir 

gruodžio mėnesiais, taip pat pasinaudojo palankiu metu ir palinkėjo visiems šiltų ir jaukių artėjančių 

Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų, bei įteikė simbolines dovanėles. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė    Janina Augustinavičienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Auksė Degutytė 


