
KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 59 

 

2021-08-24 

Kėdainiai 

 

Susirinkimas įvyko 2021 m. rugpjūčio 24 d., 16 val. Kėdainių r. VVG biure. 

Susirinkime iš 12 (dvylikos) VVG valdybos narių dalyvavo 8 (aštuoni): Albinas Počiulpas, Sandra 

Barzdienė, Andrius Vilčiauskas, Šarūnas Šiušė, Jūratė Jodeikienė, Rasa Kuznezova, Nijolė Naujokienė ir 

Alvydas Ardavičius. Kvorumas yra. 

Valdybos nariai apie susirinkimą buvo informuoti 2021 m. rugpjūčio 16 d. elektroniniu paštu 

išsiųstu kvietimu. 

Susirinkime taip pat dalyvavo VVG pirmininkė/projekto vadovė Aušra Vaidotienė.  

Susirinkimo pirmininkė: Aušra Vaidotienė. Patvirtinta bendru sutarimu. 

Susirinkimo sekretorė: Kristina Kulbienė. Patvirtinta bendru sutarimu. 

 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kėdainių r. VVG). 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA). 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015 – 2023 m. (toliau - VPS). 

 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl VPS keitimo, susijusio su papildomų EURI ir pereinamojo laikotarpio lėšų integravimu į VPS. 

2. Dėl naujų narių priėmimo. 

3. Dėl Kėdainių rajono VVG visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo datos. 

4. Einamieji klausimai.  

 

Susirinkimo darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl VPS keitimo, susijusio su papildomų EURI ir pereinamojo laikotarpio 

lėšų integravimu į VPS.  

Susirinkimo pirmininkė Aušra Vaidotienė susirinkimą pradėjo primindama, kad rugpjūčio 16 d. el. 

paštu visiems valdybos nariams buvo išsiųsta susirinkimo darbotvarkė, NMA raštas „Dėl Vietos plėtros 

strategijos rezultatyvumo vertinimo“ ir kita susirinkimo medžiaga. Pranešėja, pristatydama svarstomą 

klausimą susirinkimo dalyviams, informavo, kad paramos lėšų dalis, finansuojama Europos žemės ūkio 

fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšomis pereinamuoju laikotarpiu yra skiriama tik 

toms strategijoms, kurių įgyvendinimo pažangos lygis iki 2021 m. birželio 30 d. yra ne žemesnis kaip 75 

proc. nuo pirminio strategijose numatyto tikslo bei pasidžiaugė, kad Kėdainių r. VVG VPS rezultatyvumo 

vertinimo rodikliai yra pasiekti (finansinis rezultatyvumas - 79 proc., fizinis rezultatyvumas - 89 proc. ir 

sukurtų naujų darbo vietų skaičius – 125 proc.). VPS rodiklių pasiekimą ir papildomo finansavimo skyrimą 

patvirtina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugpjūčio 23 d. raštas 

„Dėl vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo“ Nr. BRK-9542. Viso papildomai skirta 425 507 

Eur, iš jų EURI lėšos – 196 471 Eur ir pereinamojo laikotarpio lėšos – 229 036 Eur. Pranešėja akcentavo, 

kad VVG mastu 20 proc. šių lėšų bus skirta VPS administravimui, o 80 proc. – vietos projektų finansavimui 

bei pabrėžė, kad kartu su šiomis lėšomis iki 2025 m. prasitęsia ir VPS įgyvendinimo laikotarpis. Pirmininkė 

kalbėjo, kad EURI lėšos, nepriklausomai nuo to, kad planuotas rodiklis yra pasiektas ir net viršytas, turi būti 



panaudotos tik darbo vietas kuriančioms VPS verslo priemonėms. Pereinamojo laikotarpio lėšos gali būti 

skirtos pagal poreikį, t. y gali būti nukreiptos į jau esamas arba į naujai, būtent šioms lėšoms parengtas, VPS 

priemones/veiklos sritis. Susirinkimo pirmininkei pateikus visą informaciją, vyko valdybos narių diskusija. 

Valdybos narys Albinas Počiulpas pasiūlė vietos projektams finansuoti skirtas EURI lėšas (157 177 Eur) 

integruoti į VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“, o pereinamojo laikotarpio lėšas (183 229 Eur) į VPS priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą“. Susirinkimo dalyviai pritarė siūlymui.  

Daugiau pastebėjimų ir pasiūlymų nebuvo. Siūloma balsuoti. 

BALSUOTA: „už“ – 8 valdybos nariai (vienbalsiai). 

NUTARTA: Patvirtinti VPS keitimą, integruojant EURI lėšas (157 177 Eur) į VPS priemonės 

„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“, 

o pereinamojo laikotarpio lėšas (183 229 Eur) į priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl naujų narių priėmimo. 

Susirinkimo pirmininkė Aušra Vaidotienė valdybos narius informavo, kad pateikti dviejų 

bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, t. y. Gineitų kaimo bendruomenė (atstovaus valdybos 

pirmininkė Vilma Živatkauskienė) ir  Asociacija Isos slėnio draugija (atstovaus pirmininkas Henrikas 

Vaicekauskas) prašymai įstoti į Kėdainių rajono VVG.  

Susirinkimo dalyviams klausimų nekilo. Siūloma balsuoti. 

BALSUOTA: „už“ – 8 (vienbalsiai). 

NUTARTA: Priimti į Kėdainių r. VVG narius Gineitų kaimo bendruomenę (atstovaus valdybos 

pirmininkė Vilma Živatkauskienė) ir Asociaciją Isos slėnio draugija (atstovaus pirmininkas Henrikas 

Vaicekauskas). 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Kėdainių r. VVG visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo datos. 

Pranešėja Aušra Vaidotienė informavo, kad dėl pavasarį susiklosčiusios situacijos, t. y. dėl 

COVID-19 pandemijos, neįvyko Kėdainių r. VVG visuotinis ataskaitinis susirinkimas ir pasiūlė visuotinį 

ataskaitinį narių susirinkimą suorganizuoti rugsėjo mėn. 23 d. Valdybos pirmininkas Šarūnas Šiušė 

pasiūlymą papildė, kad jei Lietuvoje bus paskelbtas karantinas, visuotinis ataskaitinis susirinkimas vyktų 

nuotoliniu būdu.  

Klausimų ir pastebėjimų nebuvo. Siūloma balsuoti. 

BALSUOTA: „už“ – 8 (vienbalsiai). 

NUTARTA: Kėdainių r. VVG narių visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo data – 2021 m. 

rugsėjo 23 d. 

 

4. Einamieji klausimai. 

4.1. SVARSTYTA: Dėl Kėdainių r. vietos veiklos grupės VPS administravimą atliekančių 

darbuotojų pareiginių algų koeficientų padidinimo. 

Susirinkimo pirmininkė kalbėjo, kad atsižvelgiant kokybišką, kompetetingą VPS administracijos  

darbuotojų darbą bei atsižvelgiant į aktualias norminių dokumentų redakcijas ir turimas VPS 



administravimo lėšas, siūloma nustatyti VPS administravimą atliekantiems darbuotojams pareiginės algos 

koeficientus: projekto vadovui – 10,0; projekto finansininkui – 9,0; projekto administratoriui – 9,0 ir 

viešųjų ryšių vadovui – 9,0. Nustatytą koeficientą taikyti skaičiuojant darbo užmokestį nuo 2022 m. sausio 

1 d. 

Daugiau pastebėjimų ir pasiūlymų nebuvo. Siūloma balsuoti. 

BALSUOTA: „už“ – 8 (vienbalsiai). 

NUTARTA: Patvirtinti Kėdainių r. vietos veiklos grupės VPS administravimą atliekantiems 

darbuotojams šiuos pareiginių algų koeficientus: projekto vadovui – 10,0; projekto finansininkui – 9,0; 

projekto administratoriui – 9,0 ir viešųjų ryšių vadovui – 9,0. Nustatytą koeficientą taikyti skaičiuojant 

darbo užmokestį nuo 2022 m. sausio 1 d. 

4.2. Pranešėja Aušra Vaidotienė pateikė informaciją: NMA patvirtintas teritorinio 

bendradarbiavimo projektas „Sumanaus kaimo link“ ir pasirašyta paramos sutartis 98 888 Eur. Pagrindinės 

projekto veiklos – mokymai/seminarai, projekto dalyviai - bendruomenių lyderiams ir jų žmonėms bei 

naujo finansavimo laikotarpio VPS rengimui. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                         Aušra Vaidotienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                            Kristina Kulbienė                                                                                           


