
 

 

 

 

Priedas nr. 1 

Pretendentų paraiškos forma nominacijai „Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko“  

1. Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko vardas ir pavardė.  

Milda Marijona Kuodienė 

2. Kokiai vietos bendruomenei (vietos bendruomeninei organizacijai) vadovauja 

(atstovauja) ir kiek metų?  

Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos  Jotainių kaimo bendruomenei vadovauja 7 m. 

3. Kas rodo jo gebėjimą planuoti vietos bendruomenės (organizacijos) veiklą? 

Įgyvendinti planai bei įvykdyti projektai, tokie kaip: 

1. 2008-10-10 paraiška LR ŽŪM "Materialinės – techninės bazės stiprinimui". Projektas 

baigtas 2009-07-10. 

2. 2011-01-10 paraiška per rajono VVG Leader programą rekonstruoti Jotainių 

bendruomenės namai "Užuovėja". Projektas baigtas 2012-07-20. 

           3. 2011-05-10 paraiška LR  ŽŪM dėl finansavimo baldų įsigyjimui. Parama negauta. 

           4.  2013-05-31 m. paraiška  LR  ŽŪM " Materialinės bazės stiprinimas".      Projektas 

baigtas 2013-11-15. 

           5. 2013-06-02 paraiška Susisiekimo ministerijai "Saugus eismas bendruomenėse". Gauti 

atšvaistai, liemenės ir kitos priemonės. 

          6.  2013-12-05 paraiška Kredito unijai "Kurkime kartu". Finansavimas negautas. 

7. 2013-12-20 paraiška Lietuvos Kultūros tarybai Jotainių 450m. jubiliejui paminėti 

"Džiugu susibėgti kartu". Projektas baigtas 2014m. gruodžio mėn. 

4. Kas rodo jo gebėjimą vadovauti vietos bendruomenės (organizacijos) veiklai? 

Jotainių kaimo bendruomenei Milda Marijona Kuodienė vadovauja nuo 2008m. sausio 

mėn., turi bendruomenės narių pasitikėjimą, sugeba žmones įtraukti į bendruomeninę veiklą 



 

 

ir darniai kartu su jais dirba. Bendruomenės namuose "Užuovėja" intensyviai vyksta 

mokymai, kiekvieną antradienį vykdomi Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo 

mokyklos dėstytojų vykdomi užsiėmimai. Praeitais mokslo metais 25 žmonių grupė įsigijo 

smulkaus verslo organizatoriaus kvalifikaciją šiais metais mokosi 2 grupės: viena – renginių 

ir apeigų organizatoriaus, kita - smulkaus verslo  kvalifikacijoms įsigyti. Mokosi ir siekia 

vidurinio išsilavinimo tai neturintys asmenys. Jotainiai neturi bažnyčios. Bendruomenės 

namuose "Užuovėja" kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį laikomos Šv. Mišios, gegužės 

mėnesio vakarais vyksta gegužinės pamaldos. 2014-07-12 Jotainiai šventė 450 m.jubiliejaus 

šventę. Šios šventės proga prie bendruomenės namų buvo pastatytas paminklas 

«Rūpintojėlis». Rajone organizuojamas ir tradiciškai vyksta konkursas "Mūsų kaimas". Du 

metus iš eilės Jotainių bendruomenė užėmė 3 vietą. Foto konkurse "Darni šeima" rajone 

pirmą vietą laimėjo bendruomenės aktyvystė Sonata Eitvydienė. 2014 m. rajone 

organizuotame konkurse "Jaunimo apdovanojimai 2014" nominacijoms buvo pateikti 

kandidatai: "Jaunoji metų iniciatyva" grupė jaunuolių, įsirengę kokybišką tinklinio aikštelę 

ir "Aktyviausias jaunasis bendruomenės narys sporte". Visi nominantai apdovanoti kelione į 

Vilnių. Rugsėjo mėn. suorganizuota šventė "Rudens gėrybės", gruodžio mėn. Advento 

vakaronė "Įžiebkime vilties žvakelę". Gruodžio mėn. prieš Kalėdas suorganizuota ekskursija 

į Trakus.  

5. Kas rodo jo gebėjimą organizuoti vietos bendruomenės (organizacijos) veiklą? 

Iniciatyvumas ir sugebėjimas suburti jotainiškius bendriems darbams ir prasmingoms 

šventėms. Kiekvienais metais Jotainių kaimo bendruomenė dalyvauja rajono bendruomenių  

sąjungos organizuojamuose rajoniniuose ir respublikiniuose sąskrydžiuose. Nuolat palaiko 

ryšius su Raseinių rajono Žaiginio, Kėdainių rajono Vainotiškių kaimo bendruomenėmis ir 

dalyvauja šių bendruomenių organizuojamose šventėse. Draugiškus ryšius palaiko su 

Panevėžio rajono Šilų, Velžio, Katinų bei Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenėmis. 

Glaudžiai bendradarbiauja su rajono policijos komisariato atsakingais pareigūnais. 

Praėjusiais metais sukurta viena, šiais metais baigiamos  kurti dar dvi "Saugios 

kaimynystės" grupės.  

6. Kas rodo jo gebėjimą kontroliuoti vietos bendruomenės (organizacijos) veiklą? 

Sumanumas, reiklumas sau ir kitiems. 

Milda Marijona Kuodienė subūrė puikų bendruomenės aktyvą, kuris dirba darniai, sutelktai, 

organizuotai. Per paskutinius dvejus metus bendruomenę papildė aštuoni nauji nariai, iš 

bendruomenės išėjo 4 nariai. Šiuo metu bendruomenę jungia 131 narys.  



 

 

7. Kitos vadybininko savybės, kuriomis pasižymi Jūsų teikiamas pretendentas.  

Norint būti kaimo lyderiu, nepakanka vien daug dirbti, reikia turėti ir žmogiškosios šilumos, 

mokėti bendrauti. Tokia ir yra Milda Kuodienė. Mildą pažįsta visi Jotainių ir aplinkinių 

kaimų žmonės. Ji buria jotainiškius bendriems darbams ir prasmingoms šventėms, aktyviai 

dalyvauja visose bendruomenės gyvenimo srityse. Milda ne tik darbų iniciatorė, sugebanti 

žmones įtraukti į bendruomeninę veiklą, bet ir tų darbų vykdytoja. Panevėžio rajono 

bendruomenių sąjungos narė, Vadoklių seniūnijos bendruomenių tarybos pirmininkė. Jos 

iniciatyva buvo renovuoti ir aktyviai veikia Jotainių kaimo bendruomenės namai 

"Užuovėja". Tai žmogus, kuris tiek daug širdies, laiko ir energijos skiria ne vien savo 

artimiesiems, bet ir visai Jotainių kaimo bendruomenei – stengiasi, kad kaimas gražėtų, 

modernėtų ir būtų žinomas. 

Pretendentą teikia: 

 

Asmuo  ................................................................................................................................. 

(vardas, pavardė, parašas) 

arba 

Organizacija  

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ..Vadoklių seniūnijos vietos bendruomenių 

tarybos 2015-04-22 posėdžio protokolas Nr.3.  

Susirinkimo pirmininkas Vadoklių seniūnas Vytautas Kaupas 

(susirinkimo, kuriame buvo svarstomas teikimas, protokolo nr. ir data, susirinkimo pirmininko vardas, pavardė 

ir parašas) 

 

Data 2015-04-22 

 

                          

 

 

 

 

 


