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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 137 

 

2019-10-17 

 

Posėdis įvyko 2019 m. spalio 17 d. (16.00 - 17.30) val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno 

rajonas. 

Posėdžio pirmininkė – Laimutė Rutkauskienė 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 10 valdybos narių. Kvorumas yra (Priedas Nr. 1). 

Bendras valdybos narių skaičius 11. 

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

buvo tinkamai informuoti apie susirinkimą. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl valdybos pirmininko rinkimų; 

2. Dėl valdybos pirmininko pavaduotojo rinkimų; 

3. Dėl posėdžių organizavimo tvarkos ir  valdybos darbo reglamento patvirtinimo; 

4. Dėl informacijos apie viešųjų ir privačių interesų deklaravimą; 

5. Dėl Kauno rajono teritorijos vientisumo įgyvendinat VPS ir galimų veiksmų; 

6. Dėl galimybės siūlyti ŽŪM sekančiame laikotarpyje keisti VVG teritoriją (Garliavos 

atvejis); 

7. Dėl atstovo delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą; 

8. Einamieji klausimai (dalyvavimas kaimo parlamente, bendruomenių renginys gruodį). 

 

SVARSTYTA. 1. Valdybos pirmininko rinkimai. 

 VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad 2019-09-05 visuotiniame narių 

susirinkime išrinkta nauja valdyba. Remiantis VVG įstatų 31 punktu, valdyba iš savo narių, paprasta 

dalyvaujančių posėdyje valdybos narių balsų dauguma, 2 metams renka valdybos pirmininką. 

Valdybos pirmininkas vadovauja valdybos darbui. Kviečiama siūlyti kandidatus. D. Joneikis pasiūlė 

L. Rutkauskienės kandidatūrą. Daugiau siūlymų nebuvo. Kandidatė sutinka. Vyksta balsavimas.  

Balsavimas. Už – 9, prieš - 0, susilaikė - 1, nusišalino – 0.  

NUTARTA. Valdybos pirmininke išrinkti Laimutę Rutkauskienę.  

 

SVARSTYTA. 2. Valdybos pirmininko pavaduotojo rinkimai. 
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K. Švedaitė-Damašė informavo, kad pagal Valdybos darbo reglamento 11 punktą, valdybos 

pirmininkas iš valdybos narių gali skirti savo pavaduotoją, kuriam turi pritarti valdyba. Pavaduotojas 

vadovauja valdybos darbui nesant valdybos pirmininko, taip pat vykdo kitas valdybos pirmininko 

jam pavestas funkcijas. L. Rutkauskienė pasiūlė visiems siūlyti kandidatus ir išrinkti valdybos 

pirmininko pavaduotoją. D. Joneikis pasiūlė V. Juozapavičiaus kandidatūrą. Kandidatas sutinka. Kitų 

siūlymų nebuvo. Pasiūlyta balsuoti dėl V. Juozapavičiaus išrinkimo valdybos pirmininko 

pavaduotoju. 

Balsavimas. Už – 9, prieš - 0, susilaikė - 1, nusišalino – 0.  

NUTARTA: 

1. Valdybos pirmininko pavaduotoju išrinkti Vytautą Juozapavičių. 

2. V. Juozapavičius eina valdybos pirmininko pareigas valdybos pirmininkei L. 

Rutkauskienei nesant ar dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti valdybos pirmininko pareigų. 

 

SVARSTYTA. 3. Posėdžių organizavimo tvarka ir Valdybos darbo reglamento 

patvirtinimas. 

VVG pirmininkė valdybos nariams pristatė Valdybos darbo reglamentą, kuris buvo 

patvirtintas 2015 m. rugsėjo 23 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 105. Pirmininkė pristatė 

esminius reglamento punktus, kuriais turėtų vadovautis naujieji valdybos nariai. Taip pat pasiūlė 

pakoreguoti Valdybos darbo reglamentą papildant jį galimybe rengti nuotolinius valdybos 

posėdžius naudojantis „Skype“, „Messenger“ ar kitomis programomis. Siūlymui pritarta. 

K. Švedaitė-Damašė pasiūlė aptarti posėdžių organizavimo klausimą. Siūloma valdybos 

posėdžio datą derinti iš anksto, daryti išvažiuojamuosius posėdžius. Valdybos nariai pritarė, kad į 

posėdžius būtų kviečiami visi VVG nariai, tačiau su aiškiu prierašu, kad dalyvavimas būtinas tik 

valdybos nariams.   

Balsavimas. Už – 10, prieš - 0, susilaikė - 0, nusišalino – 0.  

NUTARTA: 

1. Patvirtinti Kauno rajono vietos veiklos grupės Valdybos darbo reglamentą (Priedas Nr. 2). 

2. Kvietimą į valdybos posėdį siųsti visiems VVG nariams. 

 

SVARSTYTA. 4. Informacija apie viešųjų ir privačių interesų deklaravimą. 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad pagal Valdybos darbo reglamento 24 punktą, 

kiekvienas į valdybą išrinktas asmuo nustatyta tvarka deklaruoja privačius interesus. Remiantis 25 

punktu, valdybos nariai pasirašo nustatytos formos nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas. 

Pastebėjus atsiradusį interesų konfliktą, valdybos nariai nusišalina nuo klausimo 

svarstymo ir visais kitais būdais stengiasi konflikto išvengti. Valdybos nariai buvo pakviesti laikytis 

šių įsipareigojimų. 
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Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

SVARSTYTA. 5. Kauno rajono teritorijos vientisumas įgyvendinat VPS ir galimi veiksmai. 

K. Švedaitė-Damašė išreiškė nuogąstavimus dėl galimo dalies Kauno rajono teritorijų 

prijungimo prie Kauno miesto ir šio prijungimo įtakos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Ji 

informavo, kad VVG išreiškė savo nuomonę Kauno rajono merui ir tarybai, Žemės ūkio ir Vidaus 

reikalų ministerijoms. V. Juozapavičius pristatė Kauno rajono bendruomeninių organizacijų 

sąjungos organizuotą pilietinės nuomonės išreiškimo akciją. Informavo, kad Vidaus reikalų 

ministerijai Kauno miesto savivaldybė nėra pateikusi jokių dokumentų dėl savivaldybės ribų 

keitimo. Ministerijos atstovai patikino, kad teiks paklausimą Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl 

priimto sprendimo, norėdami išsiaiškinti, ką ketinama daryti su tuo tarybos sprendimu. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

SVARSTYTA. 6. Galimybė siūlyti ŽŪM sekančiame laikotarpyje keisti VVG teritoriją 

(Garliavos atvejis). 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad šiame laikotarpyje yra nustatyta, kad kaimiškosios 

VVG teritorijos dalimi negali būti gyvenamosios vietovės, didesnės nei 6000 gyventojų. Lietuvoje 

yra dvi tokios gyvenvietės: Kauno rajone Garliava ir Šiaulių rajone Kuršėnai. Ruošiantis 

ateinančiam finansiniam laikotarpiui ketinama siūlyti įtraukti šiuos miestus į kaimiškosios VVG 

teritoriją. A. Pupalė išreiškė abejonę, ar dėl šio klausimo susitartų Žemės ūkio ir Vidaus reikalų 

ministerijos. Šiuo klausimu reikalingos diskusijos. Siūloma diskutuoti su ministerijomis, kad šioms 

teritorijoms būtų taikomas išskirtinis dėmesys ir esant galimybei daroma išimtis.  

Posėdžio dalyviai vienbalsiai pritaria siūlymui.  

NUTARTA. Atkreipti Vidaus reikalų ir Žemės ūkio ministerijų dėmesį į šių teritorijų 

išskirtinumą ir ieškoti efektyviausių būdų įgyvendinti sekančio laikotarpio vietos plėtros strategijas.  

 

SVARSTYTA. 7. Atstovo delegavimas į Kauno regiono plėtros tarybą. 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad vyko jau dveji socialinių ir ekonominių partnerių 

atstovo rinkimai į Kauno regiono plėtros tarybą, per kuriuos nebuvo išrinktas vienas atstovas. Šiuose 

posėdžiuose K. Švedaitė-Damašė į tarybą buvo deleguota nuo Lietuvos vietos bendruomeninių 

organizacijų sąjungos ir nuo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos. Gruodžio mėnesį rinkimai 

vyks trečią kartą. Buvo pasiūlyta K. Švedaitę-Damašę deleguoti į Kauno regiono plėtros tarybą ir 

nuo Kauno rajono vietos veiklos grupės. Valdyba sutiko, pasiūlyta balsuoti.  

Balsavimas. Už – 10, prieš - 0, susilaikė - 0, nusišalino – 0.  

NUTARTA. Deleguoti K. Švedaitę-Damašę į Kauno regiono plėtros tarybą nuo Kauno 

rajono vietos veiklos grupės. 
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SVARSTYTA. 8. Einamieji klausimai (dalyvavimas kaimo parlamente, bendruomenių 

renginys gruodį) 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad VVG dalyvavo rugsėjo 26-28 d. – parodoje Inno 

Panorama, Akademijoje. Spalio 9 d. vyko susitikimas su lenkų delegacija Raudondvaryje, o spalio 

10 d. tarptautinė konferencija „LEADER vakar, šiandien ir rytoj.“ Artėjantys renginiai – spalio 18 d. 

Lietuvos kaimo parlamentas Raudondvaryje bei gruodžio mėnesį vyksiantis Kalėdinis bendruomenių 

susitikimas Panevėžiuke. V. Juozapavičius informavo, kad renginys vyks gruodžio 13 d. K. Švedaitė-

Damašė informavo, kad lapkričio 11 d. baigiasi 11 kvietimas teikti paraiškas verslo kūrimui ir plėtrai. 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Laimutė Rutkauskienė 

 

 

Posėdžio sekretorė    Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

 


