
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2022-09-24 Nr. 2 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2022-09-24 15:00 – 17:30 val., adresu Vytauto Didžiojo g. 13, Darsūniškio k., 

Kaišiadorių r. 

Susirinkimo pirmininkė – Janina Augustinavičienė 

Susirinkimo sekretorė – Jurgita Navickienė 

Dalyvauja: Janina Augustinavičienė, Egidija Ramaneckaitė, Jurgita Navickienė, Jūratė 

Juočienė, Auksė Lebeckienė, Darius Vilimas (Kaišiadorių r. savivaldybė), Gedvilė Šavelienė, 

Monika Barnackienė (Gudienos bendruomenė), Teresė Meškaitienė (Kruonio bendruomenė), Giedrė 

Pavasarytė (Beloniškių bendruomenė), Erlanda Vitkauskienė (Žaslių bendruomenės veiklos centras), 

Banga Grendienė (Neprėkštos bendruomenė), Rasa Stankienė (Karčiupio kaimo bendruomenė 

„Marių krantas“), Renata Karpavičiūtė, Tautvydas Gurskas (Darsūniškio bendruomenė), Eugenijus 

Cikanavičius (Vilūnų bendruomenė), Audronė Nėniškienė, Marijonas Mitkus, Vytenis Babeckas 

(Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė), Lina Brazionienė (Kalvių bendruomenė), Albina Keblikaitė 

(Morkūnų bendruomenė), Nemira Abloževičienė (Kaimo bendruomenė „Rusių pakrantė“), Vytautas 

Šimkūnas (Žiežmarių bendruomenė), Mindaugas Šimkūnas (UAB „Scan Technika“), Linas 

Babenskas (Anglininkų bendruomenė), Tomas Stelmokas, Giedrė Streikauskaitė, Valentina 

Skorbuvienė (Paparčių krašto bendruomenė), Violeta Ratkevičienė (Asociacija „Stabintiškių 

bendruomenė“), Aldona Kamantauskienė (Nemaitonių seniūnjos bendruomenė ), Aldona 

Šidlauskienė, Daiva Vaitkūnienė. Svečio teisėmis dalyvauja: Rasa Lukošienė. 

 

 

Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių – 32 (iš viso narių - 62, kvorumas yra). 

 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl sumanių kaimų priemonės aptarimo. 

2. Dėl Šauniausios kaimo bendruomenės 2022 paskelbimo.  

3. Kiti klausimai. 

 

Janina Augustinavičienė kviečia narius pradėti svarstyti darbotvarkės klausimus. 

 

SVARSTYTA: 1. Dėl sumanių kaimų priemonės aptarimo. 

Asociacijos pirmininkė Janina Augustinavičienė pristatė vietos plėtros strategijos priemonę 

„Sumanaus kaimo kūrimas ir plėtra“ (kodas EURI-SAVA-10) priemonė iš EURI lėšų. VPS 

priemonės tikslas: Panaudojant vietos išteklius ir galimybes bei taikant ekonomiškai, socialiai ir 

technologiškai pažangius (inovatyvius) sprendimus, gerinti kaimo gyventojų gyvenimo, jų vykdomos 

veiklos ir kartu juos supančios aplinkos kokybę, didinti kaimo vietovių patrauklumą (modernumą). 

Tinkami pareiškėjai: Viešieji juridiniai asmenys registruoti ir veiklą vykdantys Kaišiadorių VVG 
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teritorijoje. Galimi partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys: nevyriausybinė 

organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, viešoji įstaiga, labai maža, maža ar 

didelė įmonė, ūkininkas, savivaldybių administracijos, jų įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias 

paslaugas, kitos biudžetinės įstaigos, fiziniai asmenys veikiantys pagal verslo liudijimą ar 

individualios veiklos pažymą bei kiti viešieji juridiniai asmenys. J. Augustinavičienė informavo, jog 

tai yra nepelno priemonė ir planuojama finansuoti 2 vietos projektus. Šis pasiūlymas iki 2022-09-30 

bus pateiktas Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Prašoma pritarti sumanių kaimų priemonės 

„Sumanaus kaimo kūrimas ir plėtra“ pasiūlymo projektui. 

Balsavimo rezultatai: „UŽ“ – 32; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti Kaišiadorių r. VVG sumanių kaimų priemonei „Sumanaus kaimo kūrimas ir plėtra“ 

(kodas EURI-SAVA-10) (priedas Nr. 1). 

 

SVARSTYTA: 2. Dėl Šauniausios kaimo bendruomenės 2022 paskelbimo. 

Janina Augustinavičienė primena, kad nuo 2022-09-02 iki 2022-09-22 24 val. buvo paskelbtas 

Šauniausios kaimo bendruomenės 2022 m. balsavimas. J. Augustinavičienė supažindina su balsavimo 

rezultatais. Pirmąją vietą, pagal vykdytą apklausą internetu, užėmė Darsūniškio bendruomenė, 

surinkusi 172 balsus. Rinkimuose iš viso dalyvavo 45 kaimo bendruomenės. 

Balsavimo rezultatai: „UŽ“ – 32; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Šauniausia Kaišiadorių rajono kaimo bendruomene 2022 m. paskelbti Darsūniškio 

bendruomenę. 

 

SVARSTYTA: 3. Kiti klausimai.  

Pranešėja Janina Augustinavičienė informuoja, kad kvietimas Nr. 12 vyks nuo 2022-10-01 iki 

2022-11-30 visa informacija bus pateikta adresu https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-

xii.html 

 

 

Susirinkimo pirmininkė    Janina Augustinavičienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Jurgita Navickienė 


