
 

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

 

PROTOKOLAS  

2019-09-05 

Posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo 5 d. (17.30 - 19.15 val.), adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno 

rajonas. 

Posėdžio pirmininkė – Kristina Švedaitė-Damašė. 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 29 nariai turintys balsavimo teisę (Priedas Nr.1).   

Informuojama, kad Kauno rajono vietos veiklos grupėje (toliau Kauno r. vietos veiklos 

grupė) yra 55 narai, visuotiniam susirinkimui reikalingas kvorumas – 28 nariai. Dalyvauja 29 nariai. 

Kvorumas yra, susirinkimo sprendimai yra teisėti. Visi asociacijos nariai laiku ir tinkamai informuoti 

apie visuotinį narių susirinkimą elektroniniu paštu, kaip tai numato Kauno r. vietos veiklos grupės 

įstatų 24 punktas. 

Susirinkimo dalyviai susirinkimo pirmininkės – K. Švedaitės-Damašės ir posėdžio 

sekretorės – K. Kazlauskaitės-Zumarienės kandidatūroms pritarė vienbalsiai. 

Susirinkimo pirmininkė pasiūlo išrinkti balsų skaičiavimo komisiją. Pateikiamos Aušros 

Starkutės-Šyvokienės, Vilijos Tarnavičiūtės ir Aurelijaus Stunžėno kandidatūros. Susirinkimo 

dalyviai vienbalsiai pritarė pateiktoms kandidatūroms.  

Susirinkimo pirmininkė pasiūlo pakoreguoti susirinkimo darbotvarkę papildant ją 

klausimais dėl revizoriaus rinkimo ir dėl stebėsenos grupės atnaujinimo, tuo atveju, jei stebėsenos 

grupės nariai bus išrinkti į valdybą. Susirinkimo dalyviai susirinkimo darbotvarkei pritarė vienbalsiai. 

K. Švedaitė-Damašė informavo dalyvius, kad yra daromas susirinkimo garso įrašas. 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos; 

2. Dėl kvietimo Nr. 11 pristatymo; 

3. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo; 

4. Dėl valdybos narių rinkimo; 

5. Dėl revizoriaus rinkimo; 

6. Dėl VPS stebėsenos grupės narių rinkimo; 

7. Einamieji klausimai. 

 

SVARSTYTA. 

1.Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga. 
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Posėdžio pirmininkė K. Švedaitė-Damašė supažindino Kauno r. vietos veiklos grupės narius 

su Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimo eiga, 

informavo apie įgyvendinimo planus (Priedas Nr.2). 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio, balsavimas nevyko.  

 

SVARSTYTA. 

2. Kvietimo Nr. 11 pristatymas. 

Klausimą pristatė K. Švedaitė-Damašė. Buvo aptarta VPS priemonės „Verslo kūrimas ir 

plėtra“ veiklos srities  „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ kvietimo Nr. 11 tinkamumo sąlygos 

pareiškėjui, projektui, paramos sumos dydis, tinkamos finansuoti išlaidos ir kiti svarbiausi 

finansavimo sąlygų aprašo aspektai (Priedas Nr. 3). 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio, balsavimas nevyko.  

 

SVARSTYTA. 

3. Vietos plėtros strategijos keitimas. 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, 

reglamentuojančius vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, būtina pakeiti VPS. 2019 m. rugpjūčio 

20 d. vykusiame valdybos posėdyje buvo svarstytas vietos plėtros strategijos keitimo projektas, 

valdyba pritarė jo teikimui tvirtinti visuotiniame narių susirinkime. Esminiai pakeitimai – didinamas 

paramos intensyvumas iki 95 proc. VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos srityje 

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ bei praplečiamas veiklos sričių sąrašas įterpiant žodžius „ir 

kitose“. Priemonės „Parama žemės ūkio produktų perdirbimas“ 9.1.4.9. dalis papildoma sakiniu, kad 

pareiškėjams, kurie yra viešieji juridiniai asmenys (asociacijos, viešosios įstaigos) didžiausia paramos 

lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis procentais nurodyta VPS atrankos taisyklių 

aktualioje redakcijoje. Taip pat priemonėje „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ leidžiama 

įsigyt ne tik įrangą, bet ir statyti bei rekonstruoti/atlikti kapitalinį remontą patalpoms, kuriose bus 

vykdoma veikla, tikslinami tinkami pareiškėjai keliose priemonėse ir veiklos srityse, tikslinamas VPS 

įgyvendinimo veiksmų planas, lėšų poreikio paskirstymu pagal metus, rodikliai, stebėsena bei 

valdymas. Keitimai išsamiai pristatomi Inicijuojamo VPS keitimo pagrindimo formoje (Priedas 

Nr. 4).  

Balsavo už – 29, prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0.  

NUTARTA. Patvirtinti Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos keitimus.  

 

SVARSTYTA. 

4. Valdybos narių rinkimas. 
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Susirinkimo pirmininkė pristatė, kad vietos veiklos grupės valdybos kadencija yra dveji 

metai ir ši kadencija baigėsi. Taip pat pirmininkė pristatė LEADER programos keliamus reikalavimus 

valdybai, kurių privalo laikytis vietos veiklos grupės, įgyvendindamos vietos plėtros strategiją (jaunų 

žmonių iki 40 metų amžiaus skaičius valdyboje, socialinių sektorių atstovavimo proporcijos, 

valdybos narių vyrų ir moterų santykis, rotacija). Buvo pasiūlyta kelti kandidatus į valdybos narius. 

Kandidatais buvo pasiūlyti: Laimutė Rutkauskienė, Šarūnas Šukevičius, Paulius Visockas, Artūras 

Pupalė, Antanas Nesteckis, Rūta Dzikienė, Monika Sadauskaitė-Pocė, Jurga Petrauskienė, Laura 

Garšvaitė, Irmantas Zalensas, Darius Joneikis, Aušra Starkutė-Šyvokienė, Simonas Jonkus, Vytautas 

Juozapavičius, Greta Andriukaitė, Oksana Šukaitienė, Jolanta Marija Malinauskaitė, Gintautas 

Lukauskas, Rūta Slivinskienė, Laima Pilipavičienė, Ovidijus Jurkša.  

Kandidatams buvo suteiktas žodis prisistatyti. Jolanta Marija Malinauskaitė, Gintautas 

Lukauskas ir Oksana Šukaitienė atsisakė kandidatuoti į valdybos narius, kiti kandidatai prisistatė, o 

nedalyvaujantiems buvo paskambinta ir paklausta ar sutinka kandidatuoti. K. Švedaitė-Damašė 

pasiūlė atvirai balsuoti už  kandidatūras, primindama nariams, kad jie visi turi po 11 balsų (po vieną 

vienam valdybos nariui), kandidatai išdėstyti pasiūlymų pateikimo tvarka.  

Balsavimo rezultatai: 

Eil. Nr. Kandidatas Surinktas balsų skaičius 

1. Laimutė Rutkauskienė 27 

2. Šarūnas Šukevičius 27 

3. Paulius Visockas 6 

4. Artūras Pupalė 21 

5.  Antanas Nesteckis 1 

6. Rūta Dzikienė 23 

7. Jurga Petrauskienė 25 

8. Laura Garšvaitė 14 

9. Monika Sadauskaitė-Pocė 22 

10. Simonas Jonkus 23 

11. Irmantas Zalensas 18 

12. Darius Joneikis 24 

13. Aušra Starkutė-Šyvokienė 19 

14. Vytautas Juozapavičius 15 

15. Greta Andriukaitė 11 

16. Rūta Slivinskienė 13 

17. Laima Pilipavičienė 12 
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18. Ovidijus Jurkša 13 

 

Susirinkimo pirmininkė informavo, kad daugiausiai balsų surinko ir į valdybos narius buvo 

išrinkti šie asmenys: Laimutė Rutkauskienė, Šarūnas Šukevičius, Artūras Pupalė, Rūta Dzikienė, 

Jurga Petrauskienė, Monika Sadauskaitė-Pocė, Simonas Jonkus, Irmantas Zalensas, Darius Joneikis, 

Aušra Starkutė-Šivokienė, Vytautas Juozapavičius.  

Eil. Nr. Kandidatas Surinktas balsų skaičius 

1. Laimutė Rutkauskienė 27 

2. Šarūnas Šukevičius 27 

3. Jurga Petrauskienė 25 

4. Darius Joneikis 24 

5. Rūta Dzikienė 23 

6. Simonas Jonkus 23 

7. Monika Sadauskaitė-Pocė 22 

8. Artūras Pupalė 21 

 9. Aušra Starkutė-Šyvokienė 19 

10. Irmantas Zalensas 18 

11. Vytautas Juozapavičius 15 

 

K. Švedaitė-Damašė pasiūlė balsuoti dėl visos valdybos sudėties patvirtinimo. Siūlymui 

pritarta.  

Balsavo už – 29, prieš – 0, susilaikė – 0,  nusišalino – 0. 

 

NUTARTA. Patvirtinti balsavimo rezultatus ir šios sudėties valdybą: 

1. Rūta Dzikienė, asmens kodas______________, gyvenanti________________________; 

2. Darius Joneikis, asmens kodas______________, gyvenantis_______________________;  

3. Simonas Jonkus, asmens kodas______________, gyvenantis______________________; 

4. Vytautas Juozapavičius, asmens kodas______________, gyvenantis________________; 

5. Jurga Petrauskienė, asmens kodas______________, gyvenanti_____________________; 

6. Artūras Pupalė, asmens kodas______________, gyvenantis_______________________; 

7. Laimutė Rutkauskienė, asmens kodas______________, gyvenanti__________________; 

8. Monika Sadauskaitė-Pocė, asmens kodas______________, gyvenanti_______________; 

9. Aušra Starkutė-Šyvokienė, asmens kodas______________, gyvenanti_______________; 

10. Šarūnas Šukevičius, asmens kodas______________, gyvenantis___________________; 

11. Irmantas Zalensas, asmens kodas______________, gyvenantis_____________________. 
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SVARSTYTA. 

5. Revizoriaus rinkimai. 

Susirinkimo pirmininkė pristatė, kad vietos veiklos grupės revizoriaus kadencija yra dveji 

metai ir ši kadencija taip pat baigėsi. Buvo paprašyta siūlyti kandidatus į revizoriaus pareigas. 

Pasiūlytas vienas kandidatas Jolanta Sidabrienė. Kandidatė sutiko dalyvauti rinkimuose. K. Švedaitė-

Damašė pasiūlė balsuoti dėl J. Sidabrienės išrinkimo asociacijos revizore atviru balsavimu. Siūlymui 

pritarta.  

Balsavo už – 29, prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

NUTARTA. Išrinkti Jolantą Sidabrienę Kauno rajono vietos veiklos grupės revizore. 

 

SVARSTYTA. 

6. VPS stebėsenos grupės narių rinkimas. 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad naujai išrinktas valdybos narys  Artūras Pupalė yra 

Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos grupės (toliau – 

Stebėsenos grupė) narys. Pagal Stebėsenos grupės reglamento 9 punktą, Stebėsenos grupės nariu 

negali būti valdybos narys, todėl būtina išrinkti naują Stebėsenos grupės narį. Pagal tą patį 

reglamentą, vietoj valdžios atstovo, turi būti išrenkamas kitas valdžios atstovas. Siūloma Pauliaus 

Visocko kandidatūra. 

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė balsuoti dėl Pauliaus Visocko patvirtinimo Stebėsenos grupės 

nariu. Siūlymui pritarta.  

Balsavo už – 29, prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

NUTARTA. Patvirtinti Paulių Visocką Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo stebėsenos grupės nariu. 

 

SVARSTYTA.  

7. Einamieji klausimai. 

K. Švedaitė-Damašė pristatė artėjančius renginius: bendruomenių forumą Rokuose, parodą 

„Inno Panorama“ Akademijoje, tarptautinę konferenciją „LEADER. Vakar. Šiandien. Rytoj.“, 

Lietuvos kaimo parlamentą Raudondvaryje bei kalėdinį bendruomenių susitikimą Panevėžiuke. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio, todėl balsavimas nevyko. 

 

Posėdžio pirmininkė                 Kristina Švedaitė-Damašė 

 

Posėdžio sekretorė                  Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 


