
 

KAUNO  RAJONO  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

 

PROTOKOLAS  

2019-02-07 

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 7 d. (17.00 - 18.15 val.), adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, 

Kauno rajonas. 

Posėdžio pirmininkė – Kristina Švedaitė-Damašė. 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 39 nariai turintys balsavimo teisę (sąrašas pridedamas).   

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

grupė) yra 53 narai, visuotiniam susirinkimui reikalingas kvorumas – 27 nariai. Dalyvauja 39 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 darbotvarkei ir susirinkimo pirmininko – K. Švedaitės-

Damašės, ir posėdžio sekretorės - K. Kazlauskaitės-Zumarienės kandidatūroms pritarė vienbalsiai. 

Susirinkimo pirmininkė pasiūlo išrinkti balsų skaičiavimo komisiją. Pateikiamos Skirmanto 

Paukščio, Dariaus Joneikio ir Irmanto Zalenso kandidatūros. Susirinkimo dalyviai vieningai pritarė 

pateiktoms kandidatūroms.  

 

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. 

1.Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga. 

Posėdžio pirmininkė K. Švedaitė-Damašė supažindino asociacijos narius su Kauno rajono 

2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimo eiga, informavo apie 

įgyvendinimo planus 2019 metams (priedas Nr.1). 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio, balsavimas nevyko.  
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2. Kauno r. vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

Klausimą pristatė K. Švedaitė-Damašė. Ji apžvelgė Kauno r. vietos veiklos grupės veiklą per 

2018 metus. Pranešėja pristatė, organizacijos veiklos tikslus, organizacijos valdymo struktūrą ir jos 

kadencijas, darbuotojus, finansavimo šaltinius, veiklą Lietuvoje ir Kauno rajone, veiklos statistiką, 

tarptautinio bendradarbiavimo projektus, VPS įgyvendinimo rezultatus, aptarė organizacijos veiklos 

gaires 2019 metais.  

Klausimų nebuvo, todėl K. Švedaitė-Damašė pasiūlė tvirtinti veiklos ataskaitą (priedas Nr. 

2). 

Balsavo už – 39 (vienbalsiai), prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino - 0. 

Nutarta.  Patvirtinti Kauno r. vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ataskaitą.  

 

Svarstyta. 

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

K. Švedaitė-Damašė susirinkimo dalyviams priminė, kad visas finansinių ataskaitų rinkinys 

buvo siųstas susipažinti elektroniniu paštu. Kauno r. vietos veiklos grupės finansiniai dokumentai: 

2018 m. balansas bei veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas  pridedami (priedas Nr. 2). 

Klausimų nebuvo, K. Švedaitė-Damašė pasiūlė susirinkimo dalyviams finansinius dokumentus 

tvirtinti.  

Balsavo už – 38, prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 1 (K. Švedaitė-Damašė). 

Nutarta. Patvirtinti Kauno r. vietos veiklos grupės 2018 m. finansinės atskaitomybės 

dokumentus.  

 

Svarstyta. 

4. 2018 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimas. 

Revizorė, J. Sidabrienė, pristatė ataskaitą (revizijos aktas pridedamas, priedas Nr. 3). 

Pagrindinė revizijos akto išvada - Kauno r. vietos veiklos grupės finansinė atskaitomybė tiksliai 

atspindi Kauno r. vietos veiklos grupės veiklos principus, atitinka teisės aktų reikalavimus. 

Klausimų nebuvo, todėl K. Švedaitė-Damašė pasiūlė susirinkimo dalyviams revizorės 

ataskaitą tvirtinti. 

Balsavo už – 38 (vienbalsiai), prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino - 1 (K. Švedaitė-Damašė). 

Nutarta. Patvirtinti Kauno r. vietos veiklos grupės 2018  m. revizoriaus ataskaitą.  

 

Svarstyta. 

5. Kauno r. vietos veiklos grupės pirmininko rinkimas. 
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Susirinkimo pirmininkė paragino teikti kandidatūras. V. Žvirblis pasiteiravo, ar K. Švedaitė-

Damašė sutiktų būti išrinkta antrai kadencijai, pastarajai sutikus, pasiūlė K. Švedaitės-Damašės 

kandidatūrą. Daugiau kandidatūrų pasiūlyta nebuvo. Siūloma balsuoti atviru balsavimu.  

Balsavo už – 38, prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 1 (K. Švedaitė-Damašė). 

Nutarta. Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininke išrinkti Kristiną Švedaitę-Damašę, 

asmens kodas ___________, gyvenančią ____________________ ir įgalioti veikti Kauno rajono 

vietos veiklos grupės vardu, kol duomenys bus įregistruoti VĮ Registrų centre.  

 

Svarstyta.  

6. Einamieji klausimai. 

6.1. Nacionalinė parama. 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad nuo 2019-02-11 iki 2019-03-15 galima teikti paraiškas 

Nacionalinei paramai gauti. Parama bus skiriama šioms sritims: kaimo bendruomenės materialinės 

bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas, kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas pritaikant jas kaimo 

gyventojų poreikiams ir renginių organizavimas. Diskutavo K. Švedaitė-Damašė, 

J.M. Malinauskaitė, V. Žvirblis, Š. Šukevičius, L. Pilipavičienė, V. Zubas. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio, todėl balsavimas nevyko. 

6.2. Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas. 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Bendruomeninių 

organizacijų plėtros įstatymą. Trumpai jį aptarė, pažymėjo, kad bendruomeninė organizacija, pagal 

įstatymą, gali būti tik asociacija. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio, todėl balsavimas nevyko. 

6.3. Metinis nario mokestis 

Posėdžio pirmininkė priminė, kad Kauno r. vietos veiklos grupės nariai 10 eurų dydžio 

metinį nario mokestį turėtų sumokėti iki einamųjų metų gegužės 1 d. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio, todėl balsavimas nevyko. 

6.4. Renginiai. 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis vyks 

birželio 7-9 d. Karklėje, rudenį planuojamas Lietuvos kaimo parlamenta. Šiuose renginiuose 

dalyvauti bus raginami bendruomenių atstovai.  Posėdžio pirmininkė pristatė Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos organizuojamą konkursą „Bendruomenė - Švyturys 2018 – kelias į sėkmę“. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio, todėl balsavimas nevyko. 

 

J. M. Malinauskaitė susirinkimo pabaigoje pakvietė Kauno r. vietos veiklos grupės narius 

dalyvauti naujos Kauno rajono bendruomenių sąjungos steigiamajame susirinkime. Ji pažymėjo, kad 
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esama Kauno rajono bendruomenių sąjunga veiklos nevykdo, todėl reikalinga nauja organizacija. 

K.Švedaitė-Damašė akcentavo, kad verta labiau apsvarstyti, ar dar vietos sąjungos įkūrimas geriausia 

išeitis, juk yra įkurta Kauno rajono bendruomenių sąjunga ir bendruomenės galėtų tapti jos nariais ir 

pradėti aktyvų sąjungos veiklos periodą, nes bet kokios asociacijos aukščiausias valdymo organas yra 

jos nariai.  

Diskutavo K. Švedaitė-Damašė, J. M. Malinauskaitė, I. Zalensas, V. Zubas.   

K. Švedaitė-Damašė renginio pabaigoje padėkojo visiems susirinkusiems už ilgalaikį 

bendradarbiavimą.  

 

 

Posėdžio pirmininkė                 Kristina Švedaitė-Damašė 

 

Posėdžio sekretorė                  Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

 


