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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 149 

 

2021-02-12 

 

Posėdis (sprendimų priėmimas rašytinės procedūros būdu) įvyko 2021 m. vasario 12 d. 

15.00 val. elektroninėje erdvėje (elektroniniu paštu informacija.krvvg@gmail.com).  

Posėdžio pirmininkė – Laimutė Rutkauskienė 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 8 valdybos nariai: Darius Joneikis, Rūta Dzikienė, Simonas Jonkus, Laimutė 

Rutkauskienė, Monika Sadauskaitė-Pocė, Aušra Starkutė-Šyvokienė, Šarūnas Šukevičius, Irmantas 

Zalensas. Kvorumas yra. 

Bendras valdybos narių skaičius 11. 

Visi Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) valdybos nariai buvo tinkamai 

informuoti apie susirinkimą (sprendimų priėmimą rašytinės procedūros būdu), svarstomus 

klausimus ir galimus balsavimo variantus. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kvietimo Nr. 19 finansavimo sąlygų aprašo, jo priedų ir skelbimo patvirtinimo; 

2. Dėl kvietimo Nr. 20 finansavimo sąlygų aprašo, jo priedų ir skelbimo patvirtinimo. 

 

SVARSTYTA. 1. Kvietimo Nr. 19 finansavimo sąlygų aprašo, jo priedų ir skelbimo 

patvirtinimas. 

VVG administracija teikia valdybos nariams tvirtinti administracijos parengtą finansavimo 

sąlygų aprašą kvietimui Nr. 19 pagal Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau – 

VPS) priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-7 (toliau – FSA). FSA ir skelbimo projektas pridedami (Priedas Nr. 1). Kvietimas 

galios nuo 2021-03-01 iki 2021-04-15. Tai jau trečias kvietimas pagal šią priemonę. VVG 

administracija papildomai siūlo įtraukti tinkamumo reikalavimą pareiškėjams – būti registruotiems 

bent 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos. Klausimų ar pasiūlymų nebuvo. Siūloma patvirtinti 

kvietimo Nr. 19 dokumentaciją. 

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

NUTARTA. 

1. Patvirtinti Kvietimo Nr. 19 VPS priemonės „Partnerystės tinklo skatinimas vietos 

veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7  finansavimo sąlygų aprašą, jo priedus ir 

kvietimo Nr. 19 skelbimą. 
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SVARSTYTA. 2. Kvietimo Nr. 20 finansavimo sąlygų aprašo, jo priedų ir skelbimo 

patvirtinimas.  

VVG administracija teikia valdybos nariams tvirtinti administracijos parengtą finansavimo 

sąlygų aprašą kvietimui Nr. 20 pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros 

procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 (toliau – 

FSA). FSA ir skelbimo projektas FSA ir skelbimo projektas pridedami (Priedas Nr. 2). Kvietimas 

galios nuo 2021-03-01 iki 2021-04-15. Tai jau penktas kvietimas pagal šią priemonę. VVG 

administracija papildomai siūlo įtraukti tinkamumo reikalavimą pareiškėjams – būti registruotiems 

bent 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos. Taip pat, atsižvelgiant į lėšų likutį šiai veiklos 

sričiai, siūloma sumažinti maksimalią paramos sumą iki 14607 Eur, kad būtų galima finansuoti du 

projektus. Klausimų ar pasiūlymų nebuvo. Siūloma patvirtinti kvietimo Nr. 20 dokumentaciją. 

Balsavimas. Už – 7, prieš - 1, susilaikė - 0, nusišalino – 0.  

NUTARTA. 

2. Patvirtinti Kvietimo Nr. 20 VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros 

procesus“ veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 

finansavimo sąlygų aprašą, jo priedus ir kvietimo Nr. 20 skelbimą. 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Laimutė Rutkauskienė 

 

Posėdžio sekretorė    Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

 

 


