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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 134 

2019-04-24 

 

Posėdis įvyko 2019 m. balandžio 24 d. (16.00 -18.00) val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, 

Kauno rajonas. 

Posėdžio pirmininkas – Paulius Visockas 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 8 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 pirmininko pavaduotojas  Paulius 

Visockas. Posėdžio pirmininkas sekretoriaujančiu asmeniu siūlo Kristiną Kazlauskaitę-Zumarienę, 

pritariama vienbalsiai.  

Posėdžio pirmininkas pristato darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kvietimo Nr. 8 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo;  

2. Dėl kvietimo Nr. 9 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo;  

3. Dėl kvietimo Nr. 10 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo;  

4. Dėl kvietimų Nr. 1, Nr. 2 ir  Nr. 5 finansavimo sąlygų aprašo pakeitimų patvirtinimo; 

5. Dėl dalyvavimo inovacijų jaunimo politikos srityje projektų konkurse; 

6. Dėl Erasmus+ projekto įgyvendinimo eigos; 

7. Dėl narystės Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje; 

8. Dėl valdybos narių išvažiuojamojo seminaro organizavimo; 

9. Dėl atstovų delegavimo į jaunimo reikalų, NVO, etikos komisijas; 

10. Einamieji klausimai: bendra informacija apie įkurtą Kauno r. bendruomeninių 

organizacijų sąjungą; dalyvavimas LKBS sąskrydyje; bendruomenių administratorių veiklos 

modelis. 

 

SVARSTYTA. 1. Kvietimo Nr. 8 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas.  

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

administracija parengė Kauno rajono vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau – VPS) 

įgyvendinimo 8 kvietimo dokumentaciją. Dokumentaciją būtina patvirtinti valdyboje. Valdybos 
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nariams dokumentacija buvo išsiusta elektroniniu paštu prieš posėdį. K. Švedaitė-Damašė pristatė 

Kvietimo Nr. 8 finansavimo sąlygų aprašą, skelbimą, paraiškos ir jungtinės veiklos sutarties formas 

VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sričiai „Infrastruktūros, 

reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.2. 

Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas – nuo 2019-05-07 8.30 val. iki 2019-07-02 17.30 val. 

Diskusijoje dėl atrankos kriterijų ir jaunimo infrastruktūros dalyvavimo I. Kubiliūtė-Vedeikienė, 

K. Švedaitė-Damašė, D. Joneikis, V. Zubas, Š. Šukevičius. 

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Kvietimo Nr. 8 dokumentacijos patvirtinimą (Priedas 

Nr. 2). 

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.    

1. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 8 VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros 

procesus“ veiklos srities „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir 

atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.2. finansavimo sąlygų aprašą, jo priedus ir kvietimo Nr. 8 

skelbimą. 

 

SVARSTYTA. 2. Kvietimo Nr. 9 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas.  

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

administracija parengė Kauno rajono vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau – VPS) 

įgyvendinimo 9 kvietimo dokumentaciją. Dokumentaciją būtina patvirtinti valdyboje. Valdybos 

nariams dokumentacija buvo išsiusta elektroniniu paštu prieš posėdį. K. Švedaitė-Damašė pristatė 

Kvietimo Nr. 9 finansavimo sąlygų aprašą, skelbimą, paraiškos ir jungtinės veiklos sutarties formas 

VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sričiai 

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ LEADER-

19.2-SAVA-5.3. Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas – nuo 2019-05-07 8.30 val. iki 2019-07-

02 17.30 val.  

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Kvietimo Nr. 9 dokumentacijos patvirtinimą (Priedas 

Nr. 3). 

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.    

2. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 9 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos 

bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo 

ar energijos efektyvumo didinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.3. finansavimo sąlygų aprašą, jo 

priedus ir kvietimo Nr. 9 skelbimą. 

 

SVARSTYTA. 3. Kvietimo Nr. 10 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas.  
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Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Kauno rajono VVG 

administracija parengė Kauno rajono vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau – VPS) 

įgyvendinimo 10 kvietimo dokumentaciją. Dokumentaciją būtina patvirtinti valdyboje. Valdybos 

nariams dokumentacija buvo išsiusta elektroniniu paštu prieš posėdį. K. Švedaitė-Damašė pristatė 

Kvietimo Nr. 10 finansavimo sąlygų aprašą, skelbimą, paraiškos, verslo plano formas VPS 

priemonei „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-9. Siūlomas kvietimo 

teikti paraiškas laikas – nuo 2019-05-07 8.30 val. iki 2019-07-02 17.30 val. Diskusijoje dėl atrankos 

kriterijų dalyvavo I. Kubiliūtė-Vedeikienė, V. Zubas. I. Zalensas, K. Švedaitė-Damašė, 

Š. Šukevičius. 

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Kvietimo Nr. 10 dokumentacijos patvirtinimą (Priedas 

Nr. 4). 

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.    

3. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 10 VPS priemonės „Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-9 finansavimo sąlygų aprašą, jo priedus ir kvietimo Nr. 10 

skelbimą. 

 

SVARSTYTA. 4. Kvietimų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 5 finansavimo sąlygų aprašo pakeitimų 

patvirtinimas. 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad 2019 m. vasario 7 ir vasario 14 d. buvo pakeistos Vietos 

projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės 

(toliau – Taisyklės). Keitimu sutrumpintas vietos projektų kontrolės laikotarpis iki 3 metų. Kvietimo 

Nr. 1 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities 

„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.2, Kvietimo 

Nr. 2. VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities 

„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.2 ir 

Kvietimo Nr. 5. VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ 

veiklos srities „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.1 

finansavimo sąlygų aprašuose nustatytas vietos projekto kontrolės laikotarpis 5 metai. Siūloma, 

remiantis Taisyklėmis sutrumpinti minėtuose finansavimo sąlygų aprašuose iki 3 metų. 

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už kiekvieno finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą 

atskirai. 4.1. Siūloma balsuoti už Kvietimo Nr. 1 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos 

bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas 

ir sukūrimas“  LEADER-19.2-SAVA-5.2 finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo patvirtinimą (Priedas 

Nr. 5). 

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  
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4.1. NUTARTA. Patvirtinti Kvietimo Nr. 1 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos 

bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas 

ir sukūrimas“  LEADER-19.2-SAVA-5.2 finansavimo sąlygų aprašo keitimus. 

 4.2. Siūloma balsuoti už Kvietimo Nr. 2 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos 

bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas 

ir sukūrimas“  LEADER-19.2-SAVA-5.2 finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo patvirtinimą (Priedas 

Nr. 6). 

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

4.2. NUTARTA. Patvirtinti Kvietimo Nr. 2 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos 

bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas 

ir sukūrimas“  LEADER-19.2-SAVA-5.2 finansavimo sąlygų aprašo keitimus. 

4.3. Siūloma balsuoti už Kvietimo Nr. 5 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos 

bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir 

atnaujinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5.1  finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo patvirtinimą 

(Priedas Nr. 7). 

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

4.3. NUTARTA. Patvirtinti Kvietimo Nr. 5 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos 

bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir 

atnaujinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5.1 finansavimo sąlygų aprašo keitimus. 

 

SVARSTYTA. 5. Dalyvavimas inovacijų jaunimo politikos srityje projektų konkurse. 

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Jaunimo reikalų 

departamentas yra paskelbęs Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų konkursą, kuriam paraiškas 

reikia pateikti iki 2019 m. balandžio 29 d. Kauno rajono VVG ketina teikti paraišką projektui „Atrask 

save“ įgyvendinti. Prašoma paramos suma iki 10 000,00 Eur. Partneriai Karmėlavos bendruomenės 

centras „Židinys“ ir Jaunimo centras „Veikama“. Veiklos – fotografavimo ir video teoriniai ir 

praktiniai užsiėmimai, jaunųjų gidų kursai, stovykla, interaktyvi foto paroda, mobili aplikacija. 

Siūloma valdybai pritarti Kauno rajono VVG dalyvavimui minėtame projektų konkurse. 

Bendru sutarimu pritarta dalyvauti Jaunimo reikalų departamento paskelbtame Inovacijų 

jaunimo politikos srityje projektų konkurse. 

 

SVARSTYTA. 6. Erasmus+ projekto įgyvendinimo eiga. 

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė priminė, kad Kauno rajono VVG 

dalyvauja Erasmus + projekte Žinių sąjungos projekte „Kaimas 3.0: kooperuotosios studijos kaimo 

plėtrai (Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development)“. Šiuo metu yra rengiama apklausa 



  5 

bendruomeninėms organizacijoms, netrukus ji bus pradėta platinti. Apklausos tikslas – išaiškinti 

bendruomeninių organizacijų šiandienos iššūkius ir galimybes tuos iššūkius padėti išspręsti 

studentams. Kitos veiklos – duomenų sisteminimas, projekto veiklų priežiūra, dalyvavimas 

koordinatorių susitikimuose. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

SVARSTYTA. 7. Narystė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje. 

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Kauno rajono VVG yra 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (toliau – LKBS) narė, moka 50 Eur dydžio nario mokestį ir 

joje Kauno rajono VVG interesus su įgaliojimu atstovauja narė Jolanta Marija Malinauskaitė. Pagal 

LKBS įstatus VVG gali būti LKBS narė. Kauno rajone įsikūrė nauja Kauno rajono bendruomeninių 

organizacijų sąjunga, kuri, tikėtina, taps LKBS nare. K. Švedaitė-Damašė siūlo Kauno rajono VVG 

likti LKBS nare iki tol, kol naujoji organizacija aktyviai įsijungs į LKBS veiklą, o vėliau svarstyti 

apie pasitraukimą, kad nebūtų dubliuojamas Kauno rajono bendruomenių atstovavimas  

Diskusijoje dėl atstovaujančio asmens dalyvauja D. Joneikis, J. Petrauskienė, P. Visockas, 

K. Švedaitė-Damašė. Išreiškiama pozicija, kad organizaciją turi atstovauti jos pirmininkas.  

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Kauno rajono VVG narystės tęsimą LKBS ir už 

pirmininkės K. Švedaitės-Damašės delegavimą į LKBS atstovauti Kauno rajono VVG interesus. 

Balsavimas: Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0. 

NUTARTA. 7. Kauno rajono vietos veiklos grupei likti Lietuvos kaimo bendruomenių 

sąjungos nare, deleguoti K. Švedaitę-Damašę atstovauti Kauno rajono vietos veiklos grupei Lietuvos 

kaimo bendruomenių sąjungoje. 

 

SVARSTYTA. 8. Valdybos narių išvažiuojamojo seminaro organizavimas  

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Kauno rajono VVG administracija ketina surengti 

mokymus valdybai. Vyko diskusija dėl mokymų temos ir datos. Diskutavo K. Švedaitė-Damašė, 

A. Kmieliauskas, P. Visockas, J. Petrauskienė, D. Joneikis. I. Zalensas. Pasiūlyta surengti valdybos 

narių internetinę apklausą dėl mokymų datos ir temos. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

SVARSTYTA. 9. Atstovų delegavimas į jaunimo reikalų, NVO, etikos komisijas. 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Kauno rajono VVG atstovai buvo deleguoti į Kauno 

rajono Jaunimo reikalų tarybą (K. Švedaitė-Damašė), Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybą (K. Švedaitė-Damašė), Kauno rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją 

(K. Kazlauskaitė-Zumarienė) Kadangi Kauno rajono savivaldybės taryba naujai išrinkta, bus 
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formuojamos naujos minėtos tarybos ir komisijos. Reikalingas valdybos pritarimas dėl tolimesnio 

minėtų atstovų delegavimo.   

Bendru sutarimu pritarta K. Švedaitės-Damašės delegavimui į Kauno rajono Jaunimo reikalų 

tarybą, Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą ir K. Kazlauskaitės-

Zumarienės į Kauno rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją. 

 

SVARSTYTA. 10. Einamieji klausimai: bendra informacija apie įkurtą Kauno r. 

bendruomeninių organizacijų sąjungą; dalyvavimas LKBS sąskrydyje; bendruomenių 

administratorių veiklos modelis. 

Vyko diskusija dėl įkurtos Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos,  dalyvavimo 

LKBS sąskrydyje, bendruomenių administratorių veiklos modelio. Diskusijoje dalyvavo K. Švedaitė-

Damašė, P. Visockas, J. Petrauskienė, Š. Šukevičius, I. Zalensas, A. Kmieliauskas, D. Joneikis, 

V. Zubas. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                Paulius Visockas 

 

 

Posėdžio sekretorė                 Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

 

 


