
  

KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

   2020-06-1 Nr. 15 

Kėdainiai 

 

Vadovaujantis 2020 m. kovo 17d. LR VRM ministro įsakymu bei rekomendacija, karantino metu 

posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu, Kėdainių miesto vietos veiklos grupė organizavo nuotolinį 

valdybos narių susirinkimą balsuojant svarstomais klausimais elektroniniu paštu 

kedainiu.miestovvg@gmail.com. 

Susirinkimas įvyko nuo 2020-05-27 d. 8 val. iki 2020-06-1 d., 12 val. Iš 9 valdybos narių, dalyvavo 7 

nariai: A. Stadalnykienė, S. Barzdienė, A. Stašaitis, J. Burlingienė, J. Janulis, R. Stakniūnienė,  R. 

Dubosas ir VVG pirmininkas D. Cibulskis (be balsavimo teisės). 

Susirinkimas sušauktas valdybos darbo reglamente 38 p. numatyta tvarka ir terminais (Valdybos nariai 

apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkės projektą turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas 

elektroniniu paštu). Vadovaujantis Kėdainių miesto VVG įstatų 46 punkto nuostata (valdybos nariai gali 

dalyvauti posėdyje iš anksto balsuojant el. paštu). 

Dalyvių balsavimas ir susirašinėjimo el. paštu laiškai pridedami. 

Kvorumas yra.  

Susirinkimo pirmininkas – Audrius Stašaitis 

Susirinkimo sekretorė – Kristina Vainauskienė 

 

Darbotvarkė: 

1.     Dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo Nr. 3 patvirtinimo; 

2.     Dėl pritarimo rezervo projektų sąrašui finansavimui; 

3.     Dėl valdybos posėdžių organizavimo nuotoliniu būdu. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl projektinių pasiūlymų sąrašo Nr. 3 patvirtinimo. 

K. Vainauskienė informavo, jog Kvietimo Nr.3 metu pagal 1.2.2 veiksmą gautas 1 projektinis 

pasiūlymas. Konkursui pateiktas projektinis pasiūlymas buvo vertinamas 2 etapais, vadovaujantis 

kvietime nurodytais bendraisiais ir prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, bei Aprašo nuostatomis. 

Užbaigus projektinio pasiūlymo vertinimo procedūrą siūloma patvirtinti projektinių pasiūlymų sąrašą 

Nr.3. Pateikta informacija kaip buvo sudarytas siūlomas finansuoti projektų sąrašas.  

Visiems valdybos nariams iš anksto (trys dienos prieš posėdį) buvo pateikta visa svarstoma medžiaga, 

projektinio pasiūlymo vertinimo ataskaitos ir siūlomas finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašas Nr.3 

K. Vainauskienė informavo, jog tie nariai, kurie yra kaip nors susiję su Kvietimo Nr. 3 pareiškėju ar 

partneriu ar projektų veiklomis turi nusišalinti nuo projektų svarstymo ir balsavimo. Nusišalinusių 

nubuvo.  

Kristina Vainauskienė informavo, jog paskelbus kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal Veiksmą 

1.2.2 „Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims“ gautas 1 projektinis pasiūlymas. Veiksmui planuojama vietos plėtros 

projektams skirti – 14 970,00 Eur. (Europos Sąjungos struktūrinių fondų suma ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų, o maksimali vieno projekto paramos lėšų suma sudaro - 13 772,40 Eur. 

1. Pareiškėjas - Kėdainių Šv. Juozapo parapija, partneris - Asociacija „Kėdainių samariečiai“, 

pateikė projektą ,,Socialinių paslaugų pasiekiamumo ir  prieinamumo  didinimas asmenims, patiriantiems 
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socialinę atskirtį, ir tų asmenų gebėjimų, naudotis teikiama pagalba, ugdymas“, kuris įvertintas 60 balų 

ir pripažintas tinkamu finansuoti. Nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 14 970,00 Eur. 

Paramos lėšos – 13 772,40 Eur. Kiti projekto finansavimo šaltiniai – 1197,60 Eur. Pareiškėjas privalo 

pareiškėjo lėšomis ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. 

visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

 

Įvertinus veiksmo Nr. 1.2.2 bendruosius ir prioritetinius kriterijus, nustatyta, jog  projektinis pasiūlymas 

atitinka nurodytus reikalavimus bei surinko 60 balų sumą, todėl vertintojų yra rekomenduojama įtraukti 

į projektinių pasiūlymų sąrašą.  

Posėdžio metu buvo raštu atsakyta į kilusius klausimus, daugiau prieštaravimų dėl vertinimo ataskaitose 

nurodytų balų – nebuvo.  

BALSUOTA: ,,už“ – 7, ,,prieš“ – 0. 

NUTARTA: patvirtinti Vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 3 

 

2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo rezervo projektų sąrašui Nr.4 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, atsižvelgdama į šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje 

besitęsiančią koronaviruso COVID-19 krizę ir įvertinusi bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

priemonių galimybes švelninant pandemijos sukeltas pasekmes, ieško galimybių papildomai finansuoti 

sėkmingai įgyvendinamas vietos plėtros strategijas ir siekia išsiaiškinti konkretų papildomų lėšų poreikį. 

Ministerija, atsižvelgdama į galimą didesnį priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ indėlį sprendžiant bendruomenių ir atskirų jų narių problemas socialinių 

paslaugų, užimtumo didinimo bei verslumo skatinimo srityse ir prašo VVG pateikti projektų rezervo 

sąrašus galimam papildomam finansavimui. Pirmo ir antro kvietimo metu į rezervo sąrašus atrinkti 3 

projektai, kurių vertė - 130 270 Eur. 

Į rezervinį projektų sąrašą įtraukti šie projektai: 

1) Pareiškėjas VšĮ ,,Kaučingo klubas“, projektas ,,Kėdainių miesto jauno verslo atstovų verslumo 

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

Projektas teiktas pagal Veiksmą 2.2.2. ,,Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir kitų 

paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams. Projekto vertė –55 221,10 Eur. 

Vertinimo metu projektas surinko 100 balų. 

2) Pareiškėjas VšĮ ,,Kaučingo klubas“, projektas ,,Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto VVG 

vaikų socialinių įgūdžių ugdymas“. Projektas teiktas pagal Veiksmą 1.1.1. ,,Socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas“.  

Projekto vertė – 44 491,44 Eur. Vertinimo metu projektas surinko 75 balus. 

3) Pareiškėjas UAB ,,Radovės projektai“, projektas ,,Tikslingos konsultacijos ir mokymai – sėkmingo 

įsidarbinimo link“. Projektas teiktas pagal Veiksmą 2.1.2. ,,Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant 

ekonomiškai neaktyvius asmenis“. Projekto vertė – 30 495,0 Eur. Vertinimo metu projektas surinko 50 

balų.  

Susirinkimo metu gautas paklausimas ar rezervo sąrašuose esantys projektų pareiškėjai yra informuoti ir 

pasirengę įgyvendinti prieš metus laiko teiktus projektus ir, kaip būtų tada, jei gavus papildomas lėšas 

pastarieji atsisakytų savo ketinimų. Atsakyta, jog prieš organizuojant posėdį rezervo sąrašų pareiškėjų 

yra telefonu atsiklausta ir, gautas atsakymas, jog visi 3 pareiškėjai turi žmogiškųjų išteklių ir gali netrukus 

pradėti įgyvendinti projektus jei tik būtų tokia galimybė.   

BALSUOTA: ,,už“ –  7, ,,prieš“ - 0 

NUTARTA: patvirtinti rezervo projektų sąrašą Nr. 4 ir teikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijai galimam papildomam finansavimui. 



 

3. SVARSTYTA. Dėl valdybos posėdžių organizavimo nuotoliniu būdu, taikant rašytinę 

procedūrą. Valdybos narių siūlymu, esant skubių ar svarbių klausimų priėmimui, valdybos posėdžius, 

kurie nėra susiję su kolegialaus ar vienasmenio valdymo organo rinkimais, organizuoti nuotoliniu būdu 

taikant rašytinę procedūrą (balsuojant el. paštu).  Nuotoliniai susirinkimai vyks pirmininkaujant – VVG 

valdybos pirmininkui, sekretoriaujant – projektų vadovei K. Vainauskienei. 

BALSUOTA: ,,už“ –  7, ,,prieš“ – 0. 

NUTARTA: esant skubių klausimų priėmimui, valdybos posėdžius, kurie nėra susiję su kolegialaus ar 

vienasmenio valdymo organo rinkimais, organizuoti nuotoliniu būdu taikant rašytinę procedūrą 

balsuojant svarstomais klausimais elektroniniu paštu kedainiu.miestovvg@gmail.com. 

 

Susirinkimo pirmininkas     ____________________                        Audrius Stašaitis 

 

 

Susirinkimo sekretorė  _____________________      Kristina Vainauskienė    
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