
   

KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

            2020-02-26 Nr.14  

Kėdainiai 

 

Susirinkimas įvyko 2020-02-26 d., 16 val. adresu: Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai. Susirinkime dalyvavo 5 

VVG valdybos nariai iš 9 ir 2 svečiai be balsavimo teisės: VVG pirmininkas Dainius Cibulskis ir 

projektų vadovė Kristina Vainauskienė. 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). 

Dalyvių sąrašas pridedamas. 

Kvorumas yra.  

Susirinkimo pirmininkas – Audrius Stašaitis 

Susirinkimo sekretorė – Kristina Vainauskienė 

Valdybos pirmininkas pristatė darbotvarkę ir pasiūlė teikti siūlymus kitų klausimų įtraukimui. Siūlymu 

nebuvo.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kvietimo dokumentų komplekto Nr.3 patvirtinimo. 

2. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl kvietimo Nr. 3 dokumentų patvirtinimo. 

Valdybos pirmininkas A. Stašaitis priminė susirinkusiems valdybos nariams, jog valdybos nariai turi 

laikytis nešališkumo ir konfidencialumo pasižadėjimo ir visa posėdžių metu svarstoma informacija 

negali būti skleidžiama į viešą erdvę, juolab į socialinius tinklus, kas galėtų daryti neigiamą įtaką projektų 

atrankai, vertinimui ar viešumoje diskredituotų VVG vardą. 

Atsižvelgiant į ankstesnių kvietimų patirtį, bei praeito valdybos posėdžio metu išsakytus valdybos narių 

pastebėjimus, jog net kelis ar keletą projektinių pasiūlymų teikti vieno kvietimo metu į kelis veiksmus 

vienas ir tas pats pareiškėjas (juridinis asmuo), todėl Kvietimo Nr.3 dokumentuose siūloma patvirtinti 

papildomus reikalavimus projektinių pasiūlymų pareiškėjams, ribojančius teikiamų projektinių 

pasiūlymų skaičių į kelis veiksmus ir teikiamų  ESF Agentūrai bei įgyvendinamų projektų skaičių vienu 

metu.  

Valdybos pirmininkas pasiūlė šį klausimą pristatyti projektų vadovę K. Vainauskienę, kuri informavo, 

jog VVG darbuotojai rengdami Kvietimo Nr.3 dokumentus konsultavosi su LR VRM darbuotojais. 

Kvietimo dokumentai bei siūlomi pakeitimai parengti vadovaujantis Vietos plėtros strategijų atrankos ir 

įgyvendinimo taisyklėse kvietimo dokumentams nustatytais reikalavimais. Supažindino su bendra visų 

vietos plėtros projektinių pasiūlymų, skirtų Strategijai įgyvendinti vertinimo ir atrankos procedūra, 

siūlomais bendraisiais ir prioritetiniais atrankos kriterijais, balais ir kitais reikalavimais nurodytais 2016-

2022 m. Kėdainių miesto vietos plėtros strategijoje. Bei pristatė siūlomus papildomus reikalavimai 

pareiškėjams ir projektų vykdytojams.  

 

Kvietimo Nr.3 metu pareiškėjams siūlomi papildomi reikalavimai. Projektinį pasiūlymą teikiantis asmuo 

turi: neturėti nė vieno anksčiau pateikto pasiūlymo įtraukto į siūlomų finansuoti sąrašą ar pateikto ESF 

Agentūrai ir (arba) pradėto bei nepabaigto įgyvendinti, ir būti įgyvendinančiam leidžiamą projektų kiekį 

tuo pat metu. Ši nuostata būtų netaikoma Veiksmo 2.2.1. ,,Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir 

vystyti suteikimas jauno verslo subjektams" pareiškėjams ir projektų vykdytojams, nes tai vienintelis 

veiksmas, kuris nėra susijęs su socialine veikla ar gyventojų konsultavimu. Veiksmo 2.2.1. pareiškėjams 



ar projektų vykdytojams tuo pat metu būtų leidžiama būti pateikusiems 2 projektinius pasiūlymus ar 

įgyvendinti 2 projektus vienu metu: 

● Vienu metu teikti vieną projektinį pasiūlymą ir būti įgyvendinančiam projektą, susijusį su 

investicijomis į VPS Tikslo Nr.1 ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“,  pagal 1.1. Uždavinio 

,,Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų šeimos narius į visuomenę“, 1.1.1. Veiksmą 

,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių 

ugdymas“; 1.1.2 Veiksmą ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų 

(sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių ugdymo mokymų, dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir 

kt. veiklose) organizavimas“. 

● Vienu metu teikti vieną projektinį pasiūlymą ir būti įgyvendinančiam projektą, susijusį su 

investicijomis į VPS Tikslo Nr.1 ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“, 1.2. Uždavinio „Teikti 

pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį patiriančių grupių asmenims 

integruojant juos į visuomeninį gyvenimą“, 1.2.1. Veiksmą „Kultūrinių, edukacinių veiklų 

organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG 

organizacijomis)“. 

● Vienu metu teikti vieną projektinį pasiūlymą ir būti įgyvendinančiam projektą, susijusį su 

investicijomis į VPS Tikslo Nr.2, 2.1 uždavinio ,,Skatinti neaktyvius darbingus gyventojus integruotis į 

darbo rinką“, 2.1.1 veiksmą ,,Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai 

neaktyviems asmenims“; 2.1.2 veiksmą ,,Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai 

neaktyvius asmenis“. 

● Vienu metu teikti vieną projektinį pasiūlymą ir būti įgyvendinančiam projektą, susijusį su 

investicijomis į VPS Tikslo Nr.2, 2.2 Uždavinio ,,Sudaryti sąlygas užsiimti savarankiška veikla ir teikti 

konsultacinę pagalbą verslo pradžioje‘, 2.2.2 Veiksmą ,,Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės 

pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams“. 

● Vienu metu būti pateikusiam du projektinius pasiūlymus ir įgyvendinti du projektus vienu metu, kurių 

vienas būtų susijęs su investicijomis pagal VPS Tikslo Nr.2, 2.2 Uždavinio ,,Sudaryti sąlygas užsiimti 

savarankiška veikla ir teikti konsultacinę pagalbą verslo pradžioje“, Veiksmą 2.2.1. ,,Savarankiškų 

priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimo jauno verslo subjektams“. 

 

Valdybos pirmininkas pakvietė balsuojamu klausimu pasisakyti visiems iš eilės posėdyje 

dalyvaujantiems valdybos nariams. Vyko diskusija. Kitų pasiūlymų nebuvo išsakyta. 

Atsakius į klausimus pakviesta balsavimu patvirtinti pakeitimus bei patvirtinti Kvietimo Nr.3 dokumentų 

komplektą. 

 

BALSUOTA: ,,Už“ -5 (vienbalsiai), prieš -0; 

NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 3 dokumentų komplektą ir skelbti paraiškų kvietimą nustatant 

papildomus reikalavimus Kvietimo Nr. 3 pareiškėjams: projektinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi: 

neturėti nė vieno anksčiau pateikto pasiūlymo įtraukto į siūlomų finansuoti sąrašą ar pateikto ESF 

Agentūrai ir (arba) pradėto bei nepabaigto įgyvendinti, ir būti įgyvendinančiam leidžiamą projektų kiekį 

tuo pat metu. Ši nuostata netaikoma Veiksmo 2.2.1. ,,Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti 

suteikimas jauno verslo subjektams" pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Veiksmo 2.2.1. pareiškėjams 

ar projektų vykdytojams tuo pat metu leidžiama būti pateikusiems 2 projektinius pasiūlymus ar 

įgyvendinti 2 projektus vienu metu.  

 

2. Kiti klausimai.   

Daugiau klausimų svarstyta nebuvo. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                      Audrius Stašaitis 

 

 

Susirinkimo sekretorė                Kristina Vainauskienė 


