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PROJEKTAS 

 

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KOMITETO 2021 M. SAUSIO 20 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2021-01-21 NR. PAK-10 

Kėdainiai 

 

 

Posėdis vyko – 2021 m. sausio 20 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu (ZOOM platformoje). Prisijungimo 

nuoroda: Topic: Kedainiu r. VVG valdybos susirinkimas;  

Time: Jan 20, 2021 15:00; 

https://us05web.zoom.us/j/83901061661?pwd=emtFUFYzT1Roc3d6ZFVGTUg5dGZadz09. 

Posėdžio pirmininkas – Aušra Vaidotienė, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos 

darbuotoja / projekto vadovė 

Posėdžio sekretorius – Kristina Kulbienė, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos 

darbuotoja /projekto administratorė 

Dalyvavo:  

1. Marius Augustinavičius (verslas). 

2. Alvydas Ardavičius (vietos valdžia). 

3. Sandra Barzdienė (pilietinė visuomenė).  

4. Virginija Cukanovienė (pilietinė visuomenė).  

5. Jūratė Jodeikienė (verslas).  

6. Justina Kočetova (verslas) 

7. Nijolė Naujokienė (vietos valdžia). 

8.        Albinas Počiulpas (pilietinė visuomenė).  

9. Šarūnas Šiušė (verslas). 

10.      Adelė Štelmokienė (vietos valdžia). 

11.      Rasa Kuznecova (pilietinė visuomenė). 

 

Kvorumas yra (posėdyje dalyvauja 11 (vienuolika) iš 12 (dvylikos), t. y. ne mažiau kaip 2/3 vietos 

projektų atrankos komiteto narių).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbo reglamento tvirtinimo. 

      2.   Dėl Josvainių moterų klubo „Aušra“ vietos projekto „Josvainių krašto kultūrinio ir kulinarinio paveldo 

turistinių maršrutų sukūrimas“ (KĖDA-LEADER-1A-B-D-10-1-2020), pateikto pagal VPS priemonės 

,,Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant 

bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias 

turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ (kodas LEADER-19.2-16.3). 

 

1. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbo reglamento tvirtinimo. 

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / projekto vadovė Aušra 

Vaidotienė informavo, kad š/m. sausio 13 d. elektroniniu paštu visiems projektų atrankos posėdžio nariams 

buvo išsiųstas Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas. 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai klausimų neturėjo. Pastabų ir pasiūlymų - neteikė. 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą. 

Balsavo „už“: 11 (vienuolika), vienbalsiai. 

Balsavo „prieš“: ---. 
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2.SVARSTYTA. Dėl Josvainių moterų klubo „Aušra“ vietos projekto „Josvainių krašto kultūrinio ir 

kulinarinio paveldo turistinių maršrutų sukūrimas“ (KĖDA-LEADER-1A-B-D-10-1-2020), pateikto 

pagal VPS priemonės ,,Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių veiklos vykdytojų 

bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir 

siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ (kodas 

LEADER-19.2-16.3).  

Atrankos komiteto narė Virginija Cukanovienė nusišalino nuo šio projekto svarstymo ir paliko 

bendradarbiavimo platformą Zoom. Svarstymui ir tvirtinimui lieka 10 (dešimt) posėdžio narių. 

Kvorumas yra. 

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / projekto vadovė 

Aušra Vaidotienė informavo, kad š/m. sausio 13 d. elektroniniu paštu visiems projektų atrankos 

posėdžio nariams buvo išsiųsta svarstomo vietos projekto vertinimo ataskaita.  

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / projekto 

administratorė, Kristina Kulbienė pristatė svarstomą vietos projektą, pateikdama šią informaciją:  

pareiškėjo pavadinimas: Josvainių moterų klubas „Aušra“; 

  vietos projekto pavadinimas: „Josvainių krašto kultūrinio ir kulinarinio paveldo turistinių 

maršrutų sukūrimas“; 

VPS priemonės veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas: „Parama smulkių veiklos 

vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei 

ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

rinkodarą“ (kodas LEADER-19.2-16.3); 

vietos projekto tikslas: bendradarbiaujant su Josvainių seniūnijos įvairių sektorių dalyviais įkurti 

turistinių-edukacinių ir viešųjų paslaugų centrą. 

vietos projekto uždaviniai: 

1. Atlikti pradinės mokyklos pastato atnaujinimo darbus. 

2. Įrengti turistinių-edukacinių ir viešųjų paslaugų centrą su modernia gamybine virtuve, edukacine 

sale bei apgyvendinimui skirtomis patalpomis.  

3. Padidinti Josvainių krašto patrauklumą ir žinomumą, sukuriant turistinių - edukacijų bei kulinarinio 

paveldo turistinius maršrutus. 

4. Reprezentuoti Kėdainių smulkius vietos gamintojus, patalpose įrengiant prekybos vietą – krautuvėlę. 

5. Sukurti pareigybių funkcijas ir įsteigti tris darbo vietas. 

   planuojamos vietos projekto veiklos: projekto įgyvendinimo metu bus atliktas pastato remontas 

pertvarkant patalpų išplanavimą, išvedžiojant elektros instaliaciją, vandentiekį ir kanalizaciją, 

įrengiama vėdinimo sistema; sukurtas turistinių-edukacinių ir viešųjų paslaugų centras su modernia 

gamybine virtuve, konditerijos cechu, edukacijų sale bei apgyvendinimui skirtomis patalpomis; įsigyta 

virtuvės, kepyklėlės įranga bei kavinės ir viešbučio baldų komplektas. Projekto įgyvendinimo metu 

bus organizuojamas viešasis maitinimas, vyresnio amžiaus vienišų senelių maitinimas, įrengta 

krautuvėlė prekybai vietiniais gaminiais ir pagamintais maisto produktais, vyks edukacinė veikla.  

vietos projekto pasiekimų rodikliai:  

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo 

reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 3 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 3 

3. Į vietos projektą įtrauktų smulkių vietos produkcijos gamintojų skaičius 

(vnt.) 

5 

4. Sukurtų turistinių maršrutų skaičius (vnt.) 2 

5. Asmenų, įgijusių kompetencijų teikti gidų paslaugas, skaičius (vnt.) 2 
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vietos projekto laukiami rezultatai: smulkūs Josvainių seniūnijos ir kitų aplinkinių Kėdainių 

rajono seniūnijų subjektai, vietos produkcijos gamintojai įgalinti kooperuotis ir efektyviau 

bendradarbiauti tarpusavyje bei geriau panaudoti bendrus gamtinius, kultūros, kulinarinio paveldo, kitus 

turizmui skatinti tinkamus resursus; sukurtas paslaugų infrastruktūrinis centras, pritaikytas teikti turizmo 

ir kitas su turizmu susijusias paslaugas; sukurtos sąlygos padėti smulkiems vietos verslo subjektams 

didinti ekonominę veiklą pritraukiant pajamas iš turistų srautų, kuriant daugiau šiuolaikiško kokybiško 

turizmo turinio, produktų ir novatoriškų paslaugų, didinant smulkių gamintojų ir paslaugų teikėjų 

pardavimo pajamas; pagerinta vietos gyventojų gyvenimo kokybė - teikiant viešojo maitinimo paslaugas, 

organizuojant vyresnio amžiaus vienišų senelių maitinimą, ugdant Josvainių gimnazijos moksleivių 

maisto gamybos technologijų įgūdžius naudojantis ta pačia paslaugų centro infrastruktūra ir darbo 

organizavimo procesais bei resursais; padidintas Josvainių krašto patrauklumas ir žinomumas; sukurtos 3 

(trys) darbo vietos;  

  prašoma paramos suma: 161 283,00 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai 

aštuoniasdešimt trys eurai ir 0 ct);  

  surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų skaičius: 90 (devyniasdešimt); 

vietos projekto pridėtinė vertė, siekiant VPS, VPS priemonės tikslų: vietos projektas atitinka 

VPS priemonės tikslą „Skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių sektorių dalyvių ir teritorinių vienetų, 

organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis infrastruktūra bei ištekliais“, nes sukurtas turistinių-

edukacinių ir viešųjų paslaugų centras taps įvairių sektorių dalyvių ir teritorinių vienetų bendradarbiavimo 

infrastruktūrine baze. Vietos projekto partneriai, vietos gyventojai ir kiti ūkio subjektai – viešojo 

sektoriaus įstaigos, NVO, bendruomenės, privatūs asmenys, smulkūs gamintojai, amatininkai, 

tautodailininkai, liaudies meistrai, ūkininkai – visi norintys dalinsis projekto metu sukurta naujo centro 

erdve, materialiniais (pritaikytos erdvės, įranga, infrastruktūra) ir žmogiškaisiais ištekliais (sukurtų darbo 

vietų funkcijos, kompetencijos) ir centro veiklų organizavimo rezultatais (bendras paslaugų ir produktų 

žinomumo didinimas, reklama, pardavimo tinklas), bendros centro vadybos rezultatais (turistinių 

gamtinių ir kultūrinių išteklių panaudojimas, suinteresuotų subjektų įtraukimas į turistinius maršrutus, 

bendrų veiklų organizavimas), žiniomis (dalijimasis projekto metu įgytomis žiniomis ir kompetencijų 

panaudojimas tarpsektoriniam bendradarbiavimui). 

Pranešėja, remdamasi projekto vertinimo ataskaitos išvadomis, projekto pristatymą baigė siūlymu pritarti 

vietos projektui ir rekomendacija pradėti kitą vertinimo etapą.  

Balsavo „už“:  10 (dešimt). 

Balsavo „prieš“: --- 

NUTARTA: Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

 

  

Posėdžio pirmininkė                                                                                          Aušra Vaidotienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                              Kristina Kulbienė 

 

 

 

 





 

 

 

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. SAUSIO 20 D.  POSĖDŽIO 

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. sausio 21 d. Nr. PAK-10 

Kėdainiai 

 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Kėdainių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m. priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui 

organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir 

(arba) vykdyti jų rinkodarą“ (kodas LEADER-19.2-16.3), atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, 

veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo 

ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

 

  

 

 

 

 

 



2 

                                                                                      

 

 

 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, 

pavardė 

Vietos projekto pavadinimas Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS I prioriteto priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „„Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus 

darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

rinkodarą“, kodas LEADER-19.2-16.3 

1. 

KĖDA-

LEADER-1A-

B-D-10-1-2020 

Josvainių 

moterų klubas 

„Aušra“ 

„Josvainių krašto kultūrinio ir 

kulinarinio paveldo turistinių 

maršrutų sukūrimas“ 

90 161 283,00 Pritarta ir rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                Aušra Vaidotienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                                                          Kristina Kulbienė 

 

 

                   

 


