
   

KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2022-01-14 Nr.17 

Kėdainiai 

 

Susirinkimas vyko nuo 2022-01-05 d. 16.30 val. iki 2022-01-14 d.,15 val., rašytine procedūra, balsuojant 

dalyviams el. paštu: kedainiu.miestovvg@gmail.com. 

Iš 9 valdybos narių, dalyvavo 8 nariai: A. Stašaitis, L. Rimas, J. Janulis, R. Stakniūnienė, S. Barzdienė, 

A. Stadalnykienė, N. Naujokienė, J.Burlingienė bei projektų vadovė K. Vainauskienė.  

Vadovaujantis 2020 m. birželio 1d. valdybos sprendimu Nr.15, Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 

valdybos susirinkimas organizuotas taikant rašytine procedūra (balsuojant el. paštu). Susirinkimas 

sušauktas įstatuose numatyta tvarka ir terminais. Gauti el. paštu valdybos narių balsavimo atsakymai 

pridedami.  
Kvorumas yra.  

Susirinkimo pirmininkas – Audrius Stašaitis 

Susirinkimo sekretorė – Kristina Vainauskienė 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl ,,Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos“ pakeitimų 

iniciavimo patvirtinimo. 

1. SVARSTYTA. Dėl ,,Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos“ 

pakeitimų iniciavimo patvirtinimo. 

K. Vainauskienė informavo, jog VPS keitimo inicijavimo procedūra būtina dėl: 

- Teisės aktų, reglamentuojančių vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, vietos plėtros strategijoms 

įgyvendinti ir (ar) vietos plėtros strategijų įgyvendinimui administruoti skirtų projektų finansavimo 

sąlygas, reikalavimų, kuriuos reglamentuoja 2015m. gruodžio 11d. įsakymas Nr.1V-992 ,,Dėl Vietos 

plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių“. 

- Siekiant atsižvelgti į LR VRM darbuotojų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vertinimo išvadas ir 

rekomendacijas. 

K. Vainauskienė raštu visiems dalyviams išsiuntė svarstomą medžiagą informuodama dalyvius, jog 

atsižvelgiant į Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis ir  LR VRM darbuotojo A. 

Jančausko 2021 m. balandžio 21d. raštu ,,Dėl metinės ataskaitos vertinimo“, tikslinga būtų pakeisti vietos 

plėtros strategiją ,,Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau 

-Strategija), patikslinant strategijos veiksmams numatytas lėšas, atsižvelgiant į susidariusį 21 vietos 

projekto poreikio lėšų likutį – 4.542,97Eur.  

Vadovaujantis 2015m. gruodžio 11d. įsakymu Nr.1V-992 ,,Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir 

įgyvendinimo taisyklių, esminis VPS keitimas (patikslinant strategijos veiksmams numatytas lėšas, 

atsižvelgiant į susidariusį lėšų likutį) gali būti atliekamas vieną syki per kalendorinius metus. Tai pat 

keitimo procedūros termino pasirinkimą įtakojo 3 papildomi rezervo sąrašo projektų, ESFos Agentūros 

vertinimo bei finansavimo sutarčių pasirašymo terminas su vietos projektų pareiškėjais, todėl antrojo 

esminio VPS keitimo procedūra per 2021m. buvo inicijuota IV šių metų ketvirtyje.  

ESFos Agentūrai vertinant projektų sąrašo Nr.2, Nr.3 ir Nr.4 papildomus rezervo vietos projektus, 

susidarė lėšų poreikio likutis. Susumavus visų 24 vietos projektų strategijos veiksmams numatytas lėšas, 

susidarė – 4.553,88Eur. lėšų likutis, kurio turime atsisakyti. 

Pateikė raštu su Strategijos pakeitimais susijusius dokumentus ir informaciją, kuri nurodyta Vietos 

plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 7 priede ,,Prašymas keisti Kėdainių miesto vietos 

veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją, informavo, jog strategijos pakeitimai  buvo derinti  
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su visuomene nuo 2021-12-20 iki 2021-12-30d. skelbiant viešai Kėdainių miesto VVG ir Kėdainių 

rajono savivaldybės tinklalapiuose, tačiau konkrečių pasiūlymų nebuvo gauta.  

 

Informavo, jog 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.  

Minėti Strategijos pakeitimai bus derinami su VRM darbuotojais (gaunamas pritarimo raštas) ir galutinai 

tvirtinami Kėdainių miesto VVG visuotinio narių susirinkimo sprendimu.  

Siūloma: balsuoti, jog būtų inicijuojami vietos plėtros strategijos ,,Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 

2016-2022 m. vietos plėtros strategijos“ pakeitimai, kurie bus derinami su LR Vidaus reikalų ministerija. 

 

BALSUOTA: ,,už“ -8, ,,prieš“ - 0, ,,susilaikė“ - 0. 

NUTARTA: Inicijuoti vietos plėtros strategijos ,,Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. 

vietos plėtros strategijos“ pakeitimus ir teikti derinti LR Vidaus reikalų ministerijai. 

 

Daugiau klausimų svarstyta nebuvo. 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                      Audrius Stašaitis 

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                Kristina Vainauskienė 


