
 

 

KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. balandžio 22 d. Nr.15 

Kėdainiai 

 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės (toliau – Kėdainių miesto VVG) visuotinis ataskaitinis narių 

susirinkimas (toliau – susirinkimas) įvyko 2021 m. balandžio 22 d. rašytine procedūra balsuojant el. 

paštu: kedainiu.miestovvg@gmail.com. Kadangi visų svarstomų klausimų/priedų paketas ir 

preliminari darbotvarkė nariams buvo išsiųsti balandžio 12 d. kvietimu, balsavimas vyko nuo 

informacijos pateikimo nariams dienos iki balandžio 22d. 16 val. susumuojant gautus balsavimo 

rezultatus. 

Susirinkimas sušauktas vadovaujantis įstatuose 29 ir 53 p. numatyta tvarka (el. paštu) ir terminais 

(prieš 10 kalendorinių dienų). Šalyje susiklosčius neįprastai situacijai (dėl Covid 19 viruso 

pandemijos bei paskelbto karantino), vadovaujantis 2020 m. kovo 17d. LR VRM ministro įsakymu 

bei rekomendacija, Kėdainių miesto vietos veiklos grupė organizavo nuotolinį VVG narių balsavimą 

el. paštu. 

Elektroniniu paštu balsavo 14 iš 15 Kėdainių miesto VVG narių.  

Kvorumas – yra.  

Susirinkimo pirmininkas – Dainius Cibulskis 

Susirinkimo sekretorė – Kristina Vainauskienė 

Susirinkimo dalyvių balsavimo rezultatai - raštai pateikti el. paštu - pridedami.  

 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl Kėdainių miesto VVG 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos pakeitimo; 

2.  Dėl vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 4 patvirtinimo 

 

1. SVARSTYTA. Dėl vietos plėtros strategijos pakeitimo patvirtinimo.  

Vadovaujantis LR vidaus reikalų ministerijos 2020-04-30 raštu Nr. 1D-2192 Dėl papildomų lėšų 

skyrimo vietos veiklos grupių rezervo sąrašo projektams, Kėdainių miesto vietos veiklos grupė 

2020m. organizavo du valdybos narių susirinkimus rezerviniam sąrašui Nr. 4 patvirtinti bei inicijuoti 

Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) pakeitimus.  

Šis strategijos pakeitimas buvo derintas su visuomene nuo 2020-06-25 iki 2020-06-30d. skelbiant 

viešai VVG ir Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapiuose, tačiau konkrečių pasiūlymų nebuvo 

gauta.  

Regiono plėtros tarybos sprendimo, patvirtinančio, jog atlikus inicijuojamus vietos plėtros strategijos 

pakeitimus, vietos plėtros strategija ir toliau atitiks regiono plėtros plano prioritetus, tikslus, 

uždavinius nėra būtinas, kadangi strategija pakeitimu nėra keičiami vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai. Taip pat nėra būtinas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos pritarimas inicijuojamam 

vietos plėtros strategijos pakeitimui, kadangi strategijos pakeitimu nėra didinama vietos plėtros 

strategijai įgyvendinti numatyta naudoti savivaldybės biudžeto lėšų suma, tačiau minėti Strategijos 

pakeitimai turi būti patvirtinti LR Vidaus reikalų ministerijos ir VVG visuotinio susirinkimo 

sprendimais.  

Šiais metais, vadovaujantis LR Vyriausybės 2021-02-17 nutarimu Nr.100 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, metu atnaujintas Kėdainių 

miesto VVG Strategijos keitimo procesas. 2021-04-01d. gautas LR vidaus reikalų ministerijos raštas 

Nr. 1D-1798 „Dėl Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimo“, kuriame 

mailto:kedainiu.miestovvg@gmail.com


pritariama 2020m. inicijuotiems strategijos pakeitimams. Pakeitus Strategiją, bus papildomai 

finansuoti trys šiuo metu rezerviniame sąraše esantys projektai, kurių bendra vertė - 130 270,00 Eur.  

Papildomas finansavimas Strategijos administravimui neskiriamas (VVG darbuotojams). 

BALSUOTA: ,,už“ 14, prieš ,,0“. 

NUTARTA: Patvirtinti vietos plėtros strategijos pakeitimą. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 4 patvirtinimo.  

Pateikta svarstytina informacija. Norint, jog rezervo sąrašas būtų tinkamas finansuojamas, jis turi būti 

vieno iš valdymo organų patvirtintas kaip finansuojamų projektų sąrašas. Siūlomame finansuoti 

projektų sąraše įtraukti trys pareiškėjų projektai:  

VšĮ „Koučingo klubas“ projektinis pasiūlymas ,,Kėdainių miesto jauno verslo atstovų verslumo 

kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didinti jų užimtumą bei gerinti padėtį darbo rinkoje“ 

pateiktą pagal veiksmą 2.2.2, kuris vertinimo metu surinko 100 balų.  

Pareiškėjo VšĮ „Koučingo klubas“ projektinis pasiūlymas ,,Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių 

miesto VVG vaikų socialinių įgūdžių ugdymas“ pateiktą pagal veiksmą 1.1.1, kuris vertinimo metu 

surinko 75 balus.  

UAB „Radovės projektai“ projektinis pasiūlymas, „Tikslingos konsultacijos ir mokymai – sėkmingo 

įsidarbinimo link“, pateiktą pagal veiksmą 2.1.2, kuris vertinimo metu surinko 50 balų. 

Vadovaujantis Taisyklėmis, sprendimo priėmimo teisę šiuo klausimu turi visuotinis narių 

susirinkimas arba valdyba. Visuotinis yra suteikęs šią teisę ir valdybai, tačiau vadovaujantis Vietos 

plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR vidaus reikalų ministro 2015-12-

15 įsakymu Nr. 1V-992 (TAR, 2015-12-14, Nr. 19773) 65 p., vietos plėtros projektų sąrašą tvirtina 

visuotinis miesto VVG narių susirinkimas (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-

T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo, patvirtinto reikalų ministro 2018-12-28d. 431. įsakymu Nr. 1V-977 (TAR, 2018-12-28, Nr. 

21742)).  

Pagal Taisykles, projektų finansuojamoji dalis gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų. Todėl rezerviniame vietos plėtros projektų sąraše įtraukti projektai perkeliami į iš 

ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros 

projektų sąrašą, numatant 100 proc. finansavimą.  

Rezerviniame sąraše esantys projektų pareiškėjai šiemet pakartotinai apklausti ir raštu pateikė 

atsakymus, jog sutinka ta pačia apimtimi įgyvendinti šiuos projektus.  

 

BALSUOTA: ,,už“ –  14, ,,prieš“ - 0 

NUTARTA: patvirtinti  siūlomą finansuoti projektų sąrašą Nr. 4. 

 

Kitų svarstytinų klausimų nebuvo.   

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas              ___________________                Dainius Cibulskis 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                   ___________________                Kristina Vainauskienė 


