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ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2022-11-24 Nr. 3 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2022-11-24 17.00 - 18.00 val.   adresu: Gedimino g.55, Kaišiadorys. 

Susirinkimo pirmininkė – Janina Augustinavičienė 

Susirinkimo sekretorė – Jūratė Juočienė 

Dalyvauja: Birutė Mitkuvienė (fizinis asmuo), Egidija Ramaneckaitė (fizinis asmuo), 

Renata Karpavičiūtė (fizinis asmuo), Jurgita Navickienė (fizinis asmuo), Jūratė Juočienė (fizinis 

asmuo ir įgaliota atstovauti  Karčiupio kaimo bendruomenę „Marių krantas“ ), Gedvilė Šavelienė 

(fizinis asmuo), Nemira Abloževičienė (kaimo bendruomenė „Rusių pakrantė“ pirmininkė), 

Audronė Neniškienė (fizinis asmuo), Aldona Šidlauskienė (fizinis asmuo), Daiva Vaitkūnienė 

(fizinis asmuo), Karolina Mlečkaitė (Žaslių geležinkelio stoties bendruomenės valdybos 

pirmininkė), Giedrė Streikauskaitė (fizinis asmuo), Tautvydas Gurskas (Darsūniškio bendruomenė), 

Linas Babenskas (Anglininkų  bendruomenės pirmininkas), Monika Barnackienė (Gudienos 

bendruomenės pirmininkė), Agnė Petkevičiūtė – Kazlauskienė (Dainavos krašto bendruomenė 

„Ateitija“ pirmininkė), Teresė Meškaitienė (Kruonio bendruomenės pirmininkė), Tomas Stelmokas 

(fizinis asmuo), Nerijus Pašvenskas (fizinis asmuo), Erlanda Vitkauskienė( įgaliota atstovauti 

asociaciją „Stabintiškių bendruomenė“), Alma Rapalienė (Mikalaučiškių bendruomenės 

pirmininkė), Mindaugas Šimkūnas (UAB“Scan technika“), Mindaugas Cikanavičius (įgaliotas 

atstovauti Vilūnų kaimo bendruomenę), Vytenis Tomkus (Kaišiadorių rajono savivaldybės meras), 

Giedrė Pavasarytė (Beloniškių kaimo bendruomenės pirmininkė), Irena Taukinaitienė ( Asociacijos 

„Žiežmara“ atstovė), Vaida Babeckienė (fizinis asmuo), Valentina Skorbuvienė ( Paparčių krašto 

bendruomenės pirmininkė), Remigijus Klimavičius (Pakertų kaimo bendruomenės pirmininkas), 

Janina Augustinavičienė (fizinis asmuo), Mindaugas Grenda ( Neprėkštos bendruomenės valdybos 

pirmininkas), Auksė Lebeckienė (fizinis asmuo), Vytautas Šimkūnas( Žiežmarių bendruomenės 

atstovas ), Lina Brazionienė (Kalvių bendruomenės pirmininkė). 

 

Kiti asmenys dalyvaujantys posėdyje: Virginijus Ceslevičius, Mindaugas Kuklierius, 

Eugenijus Cikanavičius, Ramutė Taparauskienė, Albina Keblikaitė, Linas Lazauskas, Neringa 

Žigutienė, Justina Jakštaitė, Algirdas Degutis, Banga Grendienė. 

 

Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių – 35 (iš viso narių - 62, kvorumas yra).  

Apie vyksiantį susirinkimą visi vietos veiklos grupės nariai buvo informuoti laiku ir 

tinkamai, įstatų nustatyta tvarka. 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG pirmininko ataskaitos už 2020-2022 metus. 

2. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos ataskaitos už 2020-2022 metus. 

3. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG pirmininko rinkimo. 

4. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos rinkimo. 

5. Kiti klausimai. 

 

SVARSTYTA: 1. Asociacijos Kaišiadorių r. VVG pirmininko ataskaita už 2020-

2022 metus. 

 Pranešėja viešųjų ryšių specialistė Gedvilė Šavelienė pristatė kartu su asociacijos 

pirmininke Janina Augustinavičienė paruoštą  Kaišiadorių r. VVG pirmininko ataskaitą už 2020-

2022 metus. Buvo pristatyti finansavimo šaltiniai: tarptautinis projektas „OFF GRID DIY: 



2 

Renewable Energy for rural development, teritorinis projektas „ Žydinti Lietuva“, kurio iniciatorius 

ir koordinatorius buvo Kaišiadorių rajono VVG, taip pat teritoriniai projektai „Šildanti šviesa „ ir 

„Tobulėjanti visuomenė“ kuriuose Kaišiadorių r. VVG yra kaip partneris. Taip pat finansavimas 

buvo gautas iš Nacionalinės paramos projektų, bei Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruomenių 

buhalterės etatui išlaikyti ir autobuso nuomai bendruomenių atstovams vykstant į sąskrydžius. Buvo 

paminėta , kad lėšos buvo gautos ir pagal paraišką nuo COVID-19 nukentėjusiems. Taip pat į 

finansavimą įskaičiuojami VVG narių mokesčiai bei gautas GPM. Šiuo metu gautas finansavimas 

parengiamajai paramai „ LEADER ateities galimybės „ 2022-2023m.  Pranešėja  informavo, kad 

per ataskaitinį laikotarpį buvo paskelbti 8 kvietimai ir pasiekti rezultatai gerokai viršijo nusimatytus 

rodiklius. Pranešėja pasidžiaugė gausiu VPS vietos projektų viešinimu spaudoje, televizijoje ir 

socialinėse erdvėse. Prisimintos organizuotos Kaišiadorių r. VVG konferencijos, bei jų metu 

inicijuotos paramos akcijos. Taip pat šauniausios bendruomenės rinkimai. Ataskaitoje pateikta 

vaizdinė medžiaga iš įvairiausių organizuojamų ir dalyvaujamų renginių. Pristatymo pabaigoje 

susirinkimo dalyviai informuoti, kad visą informaciją, susijusią su VVG darbuotojais ir VVG veikla 

galima rasti internetiniame tinklapyje Facebook, Youtube.com paskyrose bei visada galima klausti, 

skambinti, rašyti ar užeiti.  

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 35; „PRIEŠ“ – 0; „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA: Pritarti ir patvirtinti Kaišiadorių r. VVG pirmininko ataskaitą už 2020-2022 

metus. 

SVARSTYTA: 2. Asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos ataskaita už 2020-2022 metus.  

Kaišiadorių r. VVG valdybos pirmininkas Vytenis Tomkus pristatė valdybos sudėtį ir 

pakitimus per ataskaitinį laikotarpį. Taip pat pateikė informaciją vykusių posėdžių skaičių, išskyrė 

kiek iš jų buvo organizuojami elektroniniu būdu ir kiek buvo priimta sprendimų (nutarimų) ir 

padėkojo valdybai už darbą. 

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 35; „PRIEŠ“ – 0; „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti Kaišiadorių r. VVG valdybos ataskaitai už 2020-2022 metus. 

 

SVARSTYTA: 3. Asociacijos Kaišiadorių r. VVG pirmininko rinkimai. 

Pranešėjas VVG valdybos pirmininkas V. Tomkus pasiūlė perrinkti Janiną 

Augustinavičienę dar vienai VVG pirmininko kadencijai. Kitų kandidatų nariai nepasiūlė. Siūloma 

balsuoti už tai, kad Janina Augustinavičienė būtų Kaišiadorių r. VVG pirmininkė sekančius 3 

metus.  

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 35; „PRIEŠ“ – 0; „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA:   

Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės pirmininke išrinkta Janina Augustinavičienė. 

 

SVARSTYTA: 4. Asociacijos Kaišiadorių r. VVG valdybos rinkimai. 

Pranešėja J. Augustinavičienė supažindino su VVG valdybai keliamais tinkamumo 

reikalavimais: 

 Būtinas lyčių santykis 40:60; 

 Keistųsi VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų  

mažiausiai 1/3 narių;  

 Užtikrintų tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka 

deklaruotų privačius interesus ir sutiktų teikti minėtas deklaracijas bei jų 

pakeitimus VVG ir Agentūrai; 

 Valdyboje turi būti asmenų  iki 29 metų ir 40 metų amžiaus ir kiti; 
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 Ir kitais reikalavimais... 

 

                    Pirmininkė priminė reikalavimus, taikomus valdybos nariams, kurių pagrindiniai yra 

visuomeniniais pagrindais aktyviai dalyvauti rajono VVG veikloje, laikytis VVG įstatų, VVG 

valdybos reglamento ir mokėti nario mokestį (10 €). Taip pat atsižvelgiant į VPS atrankos 

taisyklėse nurodytomis VVG kolegialaus valdymo organo procentuotėmis, pirmininkė pristato tokią 

procentuotę Kaišiadorių r. VVG valdybos atstovams: 9 (bendruomenių atstovai), 6 (verslo atstovai), 

5 (valdžios atstovai).  

 J. Augustinavičienė pateikė informaciją apie esamus valdybos narius pasiūlė norintiems 

tęsti darbą  VVG valdyboje. Giedrė Streikauskaitė pasiūlė į valdybos narius Tautvydą Gurską , bet 

pranešėja paaiškino, kad į valdybą renkami atstovai iš VVG narių, VVG pirmininkė Janina 

Augustinavičienė pasiūlė į valdybą ūkininkę Audronę Neniškienę ir Karoliną Mlečkaitę, po 

Karolinos Mlečkaitės atsisakymo būti valdybos nare Neprėkštos bendruomenės narė Banga 

Grendienė pasiūlė į valdybą Mindaugą Grendą atstovauti Neprėkštos bendruomenę,  Eugenijus 

Cikanavičius Vilūnų bendruomenės pirmininkas Vilūnų bendruomenę atstovauti valdyboje pasiūlė 

Mindaugą Cikanavičių ir kaip verslo atstovą pasiūlė ūkininką Nerijų Pašvenską, Karčiupio krašto 

bendruomenės pirmininkė Rasa Stankienė pati pasiūlė savo kandidatūrą raštu į valdybą atstovauti 

Karčiupio kaimo bendruomenę „Marių krantą“, taip pat buvo gautas Kaišiadorių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimas 2022 m. spalio 27d. Nr.V17E-276 „Dėl Kaišiadorių rajono 

savivaldybės tarybos 2013m.  sausio 31d. sprendimo Nr.V17-20 „Dėl Kaišiadorių rajono 

savivaldybės narystės asociacijoje Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupėje“ pakeitimo, kuriuo 

deleguoja į asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybą šiuos atstovus: Justiną 

Jakštaitę, Albiną Keblikaitę, Liną Lazauską, Ramutę Taparauskienę ir Neringą Žigutienę. Pranešėja 

paklausė narių ar yra dar kandidatų, pasiūlymų, kas norėtų atstovauti valdybai. Daugiau siūlymų 

nebuvo sulaukta. Asociacijos pirmininkė siūlo pritarti naujai Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės 

valdybai. 

 

Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai 

1. Vytautas Šimkūnas Žiežmarių bendruomenės atstovas 

2.  Rasa Stankienė Karčiupio kaimo bendruomenė „Marių krantas“ pirmininkė 

3. Rimantė Daniulienė Karčiupio bendruomenės pirmininkė 

4. Mindaugas Cikanavičius Vilūnų kaimo bendruomenės atstovas 

5. Algirdas Degutis Kalvių bendruomenės atstovas 

6. Linas Babenskas Anglininkų bendruomenės pirmininkas 

7. Renata Karpavičiūtė  Darsūniškio bendruomenės atstovė 

8. Nemira Abloževičienė Kaimo bendruomenė „Rusių pakrantė“ pirmininkė 

9. Mindaugas Grenda Neprėkštos bendruomenės pirmininkas 

Verslo sektoriaus atstovai 

1. Mindaugas Šimkūnas UAB „Scan technika“ 

2. Aldona Šidlauskienė Ūkininkė  

3. Vaidas Mitkus Ūkininkas 

4. Nerijus Pašvenskas Ūkininkas  

5. Tomas Stelmokas MB „Tomkrita“ direktorius 

6. Audronė Neniškienė Ūkininkė 

Vietos valdžios sektoriaus atstovai 

1. Justina Jakštaitė Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

2. Albina Keblikaitė Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius 

3. Ramutė Taparauskienė Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius 
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4. Linas Lazauskas Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir 

aplinkosaugos skyriaus vedėjas 

5. Neringa Žigutienė Kaišiadorių r. savivaldybės Socialinės paramos skyrius 

 

Asociacijos nariai balsuoja: „UŽ“ – 35; „PRIEŠ“ – 0; „SUSILAIKĖ“ – 0. 

NUTARTA:   

Pritarti naujai Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės valdybai. 

 

SVARSTYTA: Kiti klausimai 

J. Augustinavičienė pateikė informaciją apie planuojamus artimiausius renginius, veiklas, 

įsipareigojimus.  

Susirinkimo pabaigoje Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės pirmininkė J. Augustinavičienė  

padėkojo visiems valdybos nariams už darbą įteikdama po atminimo dovanėlę ir gėlytę. Pasveikino 

naujai išrinktą valdybą ir palinkėjo sėkmės ateities darbuose.  

 

Susirinkimo pirmininkė    Janina Augustinavičienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Jūratė Juočienė 


