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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 135 

2019-07-18 

 

Posėdis įvyko 2019 m. liepos 18 d. (16.00 - 18.00) val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno 

rajonas. 

Posėdžio pirmininkas – Tadas Venskūnas 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 9 valdybos nariai. Kvorumas yra (Priedas Nr. 1 - dalyvių sąrašas). 

Bendras valdybos narių skaičius 11. 

Informuojama, kad visi Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau - Kauno rajono VVG) 

valdybos nariai buvo tinkamai informuoti apie susirinkimą. 

Bendru sutarimu posėdžiui pirmininkauja valdybos pirmininkas Tadas Venskūnas. Posėdžio 

pirmininkas sekretoriaujančiu asmeniu siūlo Kristiną Kazlauskaitę-Zumarienę, pritariama 

vienbalsiai.  

Posėdžio pirmininkas pristato darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo; 

2. Dėl pritarimo vietos projektų atrankos vertinimui pagal kvietimą Nr. 8; 

3. Dėl pritarimo vietos projektų atrankos vertinimui pagal kvietimą Nr. 9; 

4. Dėl narių šalinimo (gautas prašymas); 

5. Dėl galimo bendro tarptautinio projekto idėjos su Lenkijos VVG ir konferencijos 

organizavimo; 

6. Einamieji klausimai (LEADER 2021-2027 metų perspektyvos). 

 

SVARSTYTA. 1. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimas.  

T. Venskūnas informavo, kad vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento 

tvirtinimas vyks projektų atrankos komiteto forma. Tvirtinimas įforminamas atskiru projektų 

atrankos komiteto sprendimu, rašomas atskiras posėdžio protokolas. 

 

SVARSTYTA. 2. Pritarimas vietos projektų atrankos vertinimui pagal kvietimą Nr. 8.  

T. Venskūnas informavo, kad pritarimas vietos projektų atrankos vertinimui pagal kvietimą 

Nr. 8 vyks projektų atrankos komiteto forma. Pritarimas įforminamas atskiru projektų atrankos 

komiteto sprendimu, rašomas atskiras posėdžio protokolas. 
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SVARSTYTA. 3. Pritarimas vietos projektų atrankos vertinimui pagal kvietimą Nr. 9.  

T. Venskūnas informavo, kad pritarimas vietos projektų atrankos vertinimui pagal kvietimą 

Nr. 9 vyks projektų atrankos komiteto forma. Pritarimas įforminamas atskiru projektų atrankos 

komiteto sprendimu, rašomas atskiras posėdžio protokolas. 

 

SVARSTYTA. 4. Narių šalinimas (gautas prašymas).  

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad buvo gautas Margininkų bendruomenės prašymas 

pašalinti jų organizaciją iš Kauno rajono VVG narių. Organizacija aktyviai vietos veiklos grupės 

veikloje nedalyvauja, todėl siūloma patvirtinti Margininkų bendruomenės prašymą ir pašalinti šią 

organizaciją iš Kauno rajono VVG narių. 

Balsavimas. Už – 9, prieš - 0, susilaikė - 0, nusišalino – 0.  

NUTARTA. 4. Pašalinti Margininkų bendruomenę iš Kauno rajono VVG narių. 

 

SVARSTYTA. 5. Galima bendra tarptautinio projekto idėja su Lenkijos VVG ir 

konferencijos organizavimas.  

K. Švedaitė-Damašė pristatė galimą tarptautinio projekto idėją su Lenkijos VVG: jaunimo 

ir bendruomenių namai, kuriuose ugdomas jaunimo bendruomeniškumas ir reikalingos informacijos 

ieškojimo įgūdžiai bei skatinamas verslumas (versli Lietuva portalas, valdžios vartai, išmaniųjų 

technologijų galimybės ir kt.). Skatinamas bendruomenių aktyvumas (socialinio verslo ir kitos 

ekonominės veiklos skatinimas). Sudaromos sąlygos „Spiečiaus“ formavimuisi. Verslas veikia 

patalpose taip sudarydamas sąlygas jaunimui susipažinti su savo veikla. Bendruomenės gali naudotis 

patalpomis savo reikmėms, gauti reikalingas konsultacijas. Iš vykdomos ekonominės veiklos 

(jaunimo užimtumas (būrelis), renginių organizavimas, būtų vykdomi bendruomenių konkursai ir 

finansuojamos jų veiklos). Galimybės gauti finansavimą: tarptautinio bendradarbiavimo galimybės 

iki 100 000 Eur, teritorinio bendradarbiavimo galimybės iki 100 000 Eur. Problema – vieta, kur tai 

daryti. 

A. Kmieliauskas pastebėjo, kad paramos suma būtų per maža pastatui statyti, taip pat pateikė 

Skandinavijos sporto bendruomenių pavyzdžius, kurie taip pat turi sporto bendruomenių namus.  

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Lenkijos VVG „Lider pojerzierza“ atvyksta vizito į 

Kauno rajoną 2019 m. spalio 8 – 10 dienomis. Spalio 10 d. vyks Kauno rajono VVG organizuojama 

tarptautinė konferencija. Konferencijoje bus aptariama LEADER programos ateitis 2021 – 2027 m. 

Kolegos iš Lenkijos pristatys savo veiklos modelį, kuris jau šiame laikotarpyje skiriasi nuo Lietuvos 

modelio. Į konferenciją ketinama pasikviesti Žemės ūkio ir Vidaus reikalų ministerijų atstovų. 

P. Visockas informavo, kad su Kauno rajono savivaldybės delegacija buvo nuvykęs į S. 

Dariaus ir S. Girėno žūties metinių minėjimą Pšelnike, kuriame buvo susitikęs su VVG „Lider 
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pojerzierza“ atstovais. Susitikimo metu su vietos valdžios atstovais aptarė ir galimą bendradarbiavimą 

bei būsimą vizitą Kauno rajone spalio mėn.  

Buvo nuspręsta, kad šį klausimą išsamiau aptartų VVG valdybos nariai, administracija ir 

valdžios atstovai, įvardintų konkrečius pasiūlymus kas būtų vykdoma, kurios vietos patraukliausios 

tokiam centrui kurti. Ir sekančiame posėdyje svarstyti konkretesnį pasiūlymą, su galimais scenarijais. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

SVARSTYTA. 6. Einamieji klausimai (LEADER 2021-2027 metų perspektyvos). 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad dalyvavo  Žemės ūkio bei Vidaus reikalų ministerijų, 

organizuotuose aptarimuose dėl LEADER programos ateitis bei VVG veiklos modelių. Yra tvirtai 

žinoma, kad LEADER programos įgyvendinimas liks ir 2021-2027 m. laikotarpyje. Veiklos modelis 

kol kas neaiškus, vyksta diskusijos. 

K. Švedaitė-Damašė priminė, kad rugsėjo 11 d. baigiasi valdybos kadencija. Iki to laiko dar 

reikėtų valdybai posėdžiauti ir patvirtinti verslo projektų finansavimo sąlygų aprašą, šaukti visuotinį 

narių susirinkimą. Preliminari posėdžio data galėtų būti rugpjūčio 21 d., o visuotinio narių 

susirinkimo – rugsėjo 5 d. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

Posėdžio pirmininkas                Tadas Venskūnas 

 

 

Posėdžio sekretorė                 Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

 

 

 


