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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 131 

2019-01-22 

 

Posėdis įvyko 2019 m. sausio 22 d. (16.00 -19.00) val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno 

rajonas. 

Posėdžio pirmininkas – Tadas Venskūnas 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 8 valdybos narių (kvorumas yra): Rūta Dzikienė, Aušra Starkutė-Šyvokienė, 

Tadas Venskūnas, Paulius Visockas, Irmantas Zalensas, Šarūnas Šukevičius, Irena Kubiliūtė-

Vedeikienė, Jurga Petrauskienė. (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 pritarimo vietos projektų atrankos vertinimui pagal kvietimus Nr. 6 ir Nr. 7; 

2. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo; 

3. Dėl pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo ir teikimo 

visuotiniam narių susirinkimui; 

4. Dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo; 

5. Dėl veiklos plano 2019 m. patvirtinimo;  

6. Einamieji klausimai.  

 

SVARSTYTA. 1. Pritarimas vietos projektų atrankos vertinimui pagal kvietimus Nr. 6 ir 

Nr. 7. 

T. Venskūnas informavo, kad pritarimas vietos projektų, gautų kvietimo Nr. 6 ir Nr. 7 metu, 

atrankos vertinimui vyks projektų atrankos komiteto forma. Pritarimas įforminamas atskiru projektų 

atrankos komiteto sprendimu, rašomas atskiras posėdžio protokolas. 
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SVARSTYTA. 2. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. 

patvirtinimas. 

Iš posėdžio pasišalina valdybos narė. A. Starkutė-Šyvokienė, toliau posėdyje dalyvauja 7 

nariai, kvorumas yra. 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Kauno rajono VVG, vadovaudamasi Vietos plėtros 

strategijų (toliau - VPS), įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 43 punktu, iki vasario 1 d. turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

VPS įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus. VPS įgyvendinimo ataskaita turi būti 

patvirtinta VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo. K. Švedaitė-Damašė pristatė metinę Kauno 

rajono vietos veiklos grupės VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2018 metus (Priedas Nr. 2).  

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už VPS įgyvendinimo 2018 m. metinės ataskaitos 

patvirtinimą. 

Balsavimas. Už – 7, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

NUTARTA. Patvirtinti VPS įgyvendinimo 2018 m. metinę ataskaitą. 

  

SVARSTYTA. 3. Pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimas ir teikimas 

visuotiniam narių susirinkimui. 

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristatė 2018 metų pirmininko ir 

valdybos veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 3). Siūloma balsuoti už atskaitos patvirtinimą ir teikimą 

visuotiniam narių susirinkimui. 

Balsavimas. Už – 7, prieš - 0, susilaikė - 0, nusišalino – 0.  

NUTARTA:  

3.1. Patvirtinti pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitą už 2018 m. 

3.2. Teikti pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitą už 2018 m. visuotiniam narių susirinkimui. 

 

SVARSTYTA. 4. Visuotinio susirinkimo sušaukimas. 

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad iki einamųjų metų 

gegužės mėnesio 1 d. turi būti patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentai visuotiniame narių 

susirinkime, taip pat 2019 m. vasario 7 d. baigiasi Kauno rajono VVG pirmininko kadencija, dėl to 

yra būtina organizuoti Kauno rajono VVG visuotinį narių susirinkimą. Pirmininkė pasiūlė visuotinį 

narių susirinkimą sušaukti 2019 m. vasario 7 d., adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas 

(Raudondvario oranžerija). Dalyviai diskutavo dėl susirinkimo pradžios laiko, po diskusijų siūloma 

susirinkimą organizuoti 17.00 val. Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos. 

2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 
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3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2018 m. tvirtinimo. 

4. Dėl 2018 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo. 

5. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų. 

6. Einamieji klausimai.  

Balsavimas. Už – 7, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

NUTARTA: Visuotinį Kauno rajono VVG narių susirinkimą sušaukti 2019 m. vasario 7 d. 

17 val. 00 min. adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas (Raudondvario oranžerija). 

Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos. 

2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2018 m. tvirtinimo. 

4. Dėl 2018 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo. 

5. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų. 

6. Einamieji klausimai.  

 

SVARSTYTA. 5. Veiklos plano 2019 m. patvirtinimas. 

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristato Kauno rajono VVG veiklos 

plano 2019 metams projektą (Priedas Nr. 4). Siūloma patvirtinti veiklos planą. 

Balsavimas: Už – 7, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0. 

NUTARTA. Patvirtinti 2019 metų veiklos planą.  

 

SVARSTYTA. 6. Einamieji klausimai 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Kauno rajono VVG kaip partnerė dalyvauja 

ERASMUS+ projekte -Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development (RURASL). Lietuvos 

koordinuojantis partneris yra Vytauto Didžiojo universitetas. Dalyviai - Italija (Bolonija), Ispanija 

(Madridas), Portugalija (Viana do Kastelas) Vokietija (Miunchenas), Kroatija (Zagrebas), 

Nyderlandai, Austrija (Viena), Lietuva (Kaunas). Projekto veiklos – apklausos organizavimas 

bendruomenėse, aktyvinimo veiklos, išvykos, projekto rezultatų kokybės tyrimas. Pirmasis projekto 

koordinavimo ir administravimo susitikimas numatytas vasario 18-19 d. Zagrebe. Iš Kauno 

kviečiama vykti po vieną VDU atstovą ir VVG atstovą, kurie bus atsakingi už projekto veiklų 

vykdymą.  

Taip pat buvo pristatytas Lenkijos VVG „Lider Pojezierza“ siūlomas tarptautinio 

bendradarbiavimo projektas, kurio tikslas būtų sudaryti Lenkijos, Lietuvos ir Rumunijos vietos 

produktų pristatymo ir mainų modulį. Kauno rajono VVG administracija nemato idėjos patrauklumo  

šiame projekte, kadangi 2015 m. VVG įgyvendino panašų teritorinio bendradarbiavimo projektą ir 
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jis iš esmės nepasiteisino. Siūloma nedalyvauti šiame projekte kaip trečiajam partneriui, o ieškoti 

rezultatyvesnės idėjos ir planuoti kitus tarptautinius projektus. Jeigu valdyba manytų kitaip, 

sekančiame valdybos posėdyje galimas šio klausimo įtraukimas į darbotvarkę ir balsavimas. 

Valdybos nariai po diskusijų pritarė šiam siūlymui ir atskiro balsavimo šiuo klausimo būtinumo 

nematė.  

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                Tadas Venskūnas 

 

 

Posėdžio sekretorė                 Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

 


