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NR. 60 

 

2021-10-15 

Kėdainiai 

 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė (toliau -VVG). 

Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių kaimo 2014-2020 metų vietos plėtros strategija (toliau -VPS) 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau -FSA) 

Rašytinio sprendimo priėmimo  procedūros  pirmininkė - Aušra Vaidotienė   

Rašytinio sprendimo priėmimo  procedūros  sekretorė -Kristina Kulbienė. 

 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūra Nr. 60 vyko 

nuo 2021 m. spalio 12  d. 15.00 val. iki  2021 m. spalio 15  d., 15.00 val.   

 

Svarstymui pateiktas klausimas:  Dėl Kėdainių rajono vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos 

projektų paraiškas Nr.12 VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „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 Nr. LEADER-19.2-16.3) ir veiklos srities ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos 

lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (kodas Nr. 

LEADER-19.2-16.4) ir VPS priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių 

produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo. 

 

2021 m. spalio 12 d. iš el. p.: ausravaidotiene@gmail.com išsiųsta 12 Kėdainių rajono VVG valdybos 

narių šiais el. paštais:  

Virginija Cukanovienė virdzi45@gmail.com, Sandra Bastytė sandrabastyte@gmail.com; Albinas 

Počiulpas albinaspo@gmail.com; Rasa Miniotaitė rasa.miniotaite@gmail.com; Andrius Vilčiauskas 

andrius.vilciauskas@gmail.com; Šarūnas Šiušė sarunas.siuse@gmail.com; Justina Kočetova 

kocetovos.ukis@gmail.com; Marius Augustinavičius marijonas118@gmail.com; Jūrate Jodeikienė 

juratele.j@gmail.com; Krašto ūkininkų sąjunga kedainiu.krasto.us@gmail.com; Nijolė Naujokienė 

nnatalijanil10@gmail.com; Adelė Štelmokienė adastelmokiene@gmail.com; Alvydas Ardavičius 

alvydas.ardavicius1@gmail.com.  

 

SVARSTYTA: 1. Dėl Kėdainių rajono vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos projektų 

paraiškas Nr.12 VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „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 Nr. LEADER-19.2-16.3) ir veiklos srities ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (kodas Nr. 

LEADER-19.2-16.4) ir VPS priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių 
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produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo. 

1.1. VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „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 Nr. LEADER-19.2-16.3) vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo. 

 

1.2. VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos 

lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ 

(kodas Nr. LEADER-19.2-16.4) vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo. 

 

1.3. VPS priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir 

atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo.  

 

Paaiškinimas. Atsižvelgdami į 2014 m. spalio 23 d. Kėdainių r. VVG valdybos susirinkimo (protokolas 

Nr.31) nutarimu Nr.2 „Valdybos sprendimams priimti gali būti taikoma rašytinė procedūra. Valdybos 

nariai savo nuomonę sprendžiamu klausimu (,,už“ ar „prieš“) pateikia elektroniniu paštu. Valdybos narių 

nuomonė įtraukiama į posėdžio protokolą (nurodoma data, kada ir kokia pateikta nuomonė, ją pateikęs 

asmuo, nuomonės pateikimo būdas)“ ir vadovaujantis 2021 m. sausio 20 d. Kėdainių r. VVG valdybos 

susirinkimo (protokolo Nr.57) nutarimu Nr.2 „Dėl VPS vietos projektų paraiškų 2021 metų kvietimo 

grafiko tvirtinimo“, kvietimo teikti vietos projektus Nr.12 taikoma valdybos rašytinio sprendimo 

priėmimo procedūra.     

 

Valdybos nariai buvo kviečiami pateikti savo nuomonę dėl PRITARIMO/NEPRITARIMO, 

balsuojant nuo 2021 m. spalio 12  d. 15.00 val. iki  2021 m. spalio 15  d., 15.00 val.  

Rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje dalyvavo: Justina Kočetova kocetovos.ukis@gmail.com; 

Virginija Cukanovienė virdzi45@gmail.com; Alvydas Ardavičius alvydas.ardavicius1@gmail.com; 

Nijolė Naujokienė nnatalijanil10@gmail.com; Adelė Štelmokienė adastelmokiene@gmail.com; Albinas 

Počiulpas albinaspo@gmail.com;  Andrius Vilčiauskas andrius.vilciauskas@gmail.com; Rasa 

Miniotaitė rasa.miniotaite@gmail.com; 

 

Kvorumas yra. 

Iki 2021 m. spalio 15 d., 15.00 val. į  klausimą atsakė VVG valdybos nariai: Justina Kočetova 

kocetovos.ukis@gmail.com; Virginija Cukanovienė virdzi45@gmail.com; Alvydas Ardavičius 

alvydas.ardavicius1@gmail.com; Nijolė Naujokienė nnatalijanil10@gmail.com; Adelė Štelmokienė 

adastelmokiene@gmail.com; Albinas Počiulpas albinaspo@gmail.com;  Andrius Vilčiauskas 

andrius.vilciauskas@gmail.com; Rasa Miniotaitė rasa.miniotaite@gmail.com; 

PRITARĖ – 8 valdybos nariai; 

4 valdybos nariai rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo. 

 

NUTARTA: Patvirtinti VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių veiklos 

vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei 
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ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ 

(kodas Nr. LEADER-19.2-16.3) ir veiklos srities ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (kodas Nr. 

LEADER-19.2-16.4) ir VPS priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių 

produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašus.  

 

Rašytinio sprendimo priėmimo  procedūros  pirmininkė                                        Aušra Vaidotienė    

                                                                           

Rašytinio sprendimo priėmimo  procedūros  sekretorė                                            Kristina Kulbienė                                                                                          


