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Kėdainiai 

 

Susirinkimas įvyko 2022 m. vasario 23 d., 16 val. Kėdainių r. VVG biure. 

Susirinkime iš 12 (dvylikos) VVG valdybos narių dalyvavo 7 (septyni): Albinas Počiulpas, Sandra 

Barzdienė, Šarūnas Šiušė, Jūratė Jodeikienė, Rasa Kuznezova, Virginija Cukanovienė, Marius 

Augustinavičius. Kvorumas yra. 

Valdybos nariai apie susirinkimą buvo informuoti 2022 m. vasario 15 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 Vainauskienė. 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 Kėdainių rajono vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos projektus Nr.13 VPS priemonės 

,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir 

(arba) plėtoti“, Nr. LEADER-19.2-6.4, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo. 

2. Dėl Kėdainių rajono vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos projektus Nr.14 VPS priemonės 

„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4 ir VPS 

priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję 

su VPS priemonėmis), Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų 

tvirtinimo.  

3. Dėl VPS keitimo, paramos lėšų perskirstymo pagal priemones. 

4. Einamieji klausimai. 

 

Susirinkimo darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl Kėdainių rajono vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos projektus Nr.13 

VPS priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

pradėti ir (arba) plėtoti“, Nr. LEADER-19.2-6.4, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 

tvirtinimo. 

Susirinkimo pirmininkė Aušra Vaidotienė informavo, kad vasario 15 d. el. paštu valdybos nariams buvo 

išsiųsti susirinkimo darbotvarkė, VVG administracijos parengti VPS priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“, priemonės 

„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ ir priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašų projektai. Pranešėja valdybos nariams vaizdine forma pristatė VPS priemonės 

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

plėtoti“ finansavimo sąlygų aprašą ir akcentavo, kad šio kvietimo vietos projektų finansavimo fondas - 

EURI lėšos.  

Daugiau pastebėjimų ir pasiūlymų nebuvo. Siūloma balsuoti. 



BALSUOTA: „už“ – 7 valdybos nariai (vienbalsiai). 

         NUTARTA: Patvirtinti VPS priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“, Nr. LEADER-19.2-6.4, vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašo naują redakciją. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Kėdainių rajono vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos projektus 

Nr.14 VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER-19.2-

SAVA-4 ir VPS priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai 

mokymai susiję su VPS priemonėmis), Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašų tvirtinimo. 

Pranešėja Aušra Vaidotienė vaizdine forma pristatė VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“ ir VPS priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus, 

atsakė į iškilusius klausimus.  

Daugiau pastebėjimų ir pasiūlymų nebuvo. Siūloma balsuoti. 

BALSUOTA: „už“ – 7 valdybos nariai (vienbalsiai). 

NUTARTA: Patvirtinti VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ ir 

VPS priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kai mokymai susiję 

su VPS priemonėmis) vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl VPS keitimo, paramos lėšų perskirstymo pagal priemones. 

 Pranešėja Aušra Vaidotienė kalbėjo, kad įvertinus esamą situaciją, du kartus vyko VPS priemonės 

„Bendradarbiavimas“ veiklos srities ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, 

skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16.4, vietos paraiškų 

kvietimai, gautos dvi vietos projektų paraiškos. Kalbant ir diskutuojant su Kėdainių krašto 

bendruomeninėms organizacijoms ir kitoms NVO, ši priemonė yra nepatraukli, nes šio sektoriaus 

organizacijos bijo prisiimti įsipareigojimus sukurti ir išlaikyti darbo vietas, todėl tikslinga 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“ - 161 283 Eur ir veiklos srities 

,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms 

bei vietos rinkoms plėtoti“, šios priemonės veiklos srities paramos lėšas – 100 000 Eur perkelti į VPS 

priemonės  ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir 

(arba) plėtoti“, Nr. LEADER-19.2-6.4. Kėdainių krašto bendruomeninėms organizacijoms ir kitoms NVO 

galimybė įgyvendinti pilotinius bendruomeninio / socialinio verslo projektus, kurti darbo vietas be 

finansinių įsipareigojimų, skirta VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

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

Daugiau pastebėjimų ir pasiūlymų nebuvo. Siūloma balsuoti. 

BALSUOTA: „už“ – 7 valdybos nariai (vienbalsiai). 

    NUTARTA: Patvirtinti VPS keitimą, 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“ - 161 283 Eur ir veiklos srities ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“, Nr. LEADER-19.2-

16.4, paramos lėšas – 100 000 Eur perkelti į VPS priemonės  ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama 

ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“, Nr. LEADER-19.2-6.4. 

 

4. Einamieji klausimai. 



Pranešėja Aušra Vaidotienė pateikė informaciją: įgyvendinamas teritorinio bendradarbiavimo 

projektas „Sumanaus kaimo link“, vasario 11 d. vyko konferencija, kurioje dalyvavo daugiau kai 60 

dalyvių. Pranešėja pristatė Sumanaus kaimo gaires. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                         Aušra Vaidotienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                            Kristina Vainauskienė                                                                                           


