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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 133 

2019-04-05 

 

Posėdis įvyko 2019 m. balandžio 5 d. 14.00 val. elektroninėje erdvėje (elektroniniu paštu 

projektai.krvvg@gmail.com). 

Posėdžio pirmininkas – Tadas Venskūnas 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Bendras valdybos narių skaičius 11. 

Visi Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai buvo tinkamai informuoti apie 

susirinkimą. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl naujų narių priėmimo; 

2. Dėl Kvietimo Nr. 3 finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo. 

 

Valdybos nariai buvo informuoti apie svarstomus klausimus ir galimus balsavimo variantus. 

 

SVARSTYTA. 1. Naujų narių priėmimas. 

Klausimo svarstyme dalyvauja 11 valdybos narių (kvorumas yra). 

 Informuojame, kad yra gauti trys prašymai dėl priėmimo į Kauno rajono vietos veiklos 

grupės narius: 2019 m. vasario 18 d. gautas MB „Sadauskų sodyba“ prašymas, deleguojamas asmuo 

– direktorė Monika Sadauskaitė-Pocė, 2019 m. kovo 14 d. gautas Garliavos apylinkių „Sąnašos“ 

bendruomenės pašymas, deleguojamas asmuo – pirmininkas Ovidijus Jurkša, 2019 m. balandžio 1 d. 

gautas Ringaudų bendruomenės centro prašymas, deleguojamas asmuo – pirmininkė Rūta 

Slivinskienė.  

 1.1. Siūloma balsuoti dėl MB „Sadauskų sodyba“, priėmimo į Kauno rajono vietos 

veiklos grupės narius. 

Balsavimas. Už – 11, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

 1.2. Siūloma balsuoti dėl Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenės priėmimo į 

Kauno rajono vietos veiklos grupės narius. 

 Balsavimas. Už – 11, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

 1.3. Siūloma balsuoti dėl ir Ringaudų bendruomenės centro priėmimo į Kauno rajono 

vietos veiklos grupės narius. 

 Balsavimas. Už – 11, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0. 
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NUTARTA.  

1.1. Priimti MB „Sadauskų sodyba“ į Kauno rajono vietos veiklos grupės narius. 

1.2. Priimti Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenę į Kauno rajono vietos veiklos grupės 

narius. 

1.3. Priimti Ringaudų bendruomenės centrą į Kauno rajono vietos veiklos grupės narius. 

 

SVARSTYTA. 2. Kvietimo Nr. 3 finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas. 

Klausimo svarstyme dalyvauja 7 valdybos nariai (kvorumas yra). 

2019 m. vasario 7 ir vasario 14 d. buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kuriomis 

remiantis vertinami, įgyvendinami ir kontroliuojami vietos projektai. Nacionalinė mokėjimo agentūra 

prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA) traktuoja, kad įsigalioję keitimai yra automatiškai 

taikomi pareiškėjams/vietos projektų vykdytojams, tačiau, tais atvejais, kada finansavimo sąlygų 

aprašuose yra sugriežtintų sąlygų, reikalingi keitimai. Įvertinus situaciją, kad kvietimo Nr. 3 

priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ 

LEADER-19.2-SAVA-8.1. vietos projektų vertinimas buvo užstrigęs NMA ilgiau nei 9 mėnesiams, 

o jų įgyvendinimą finansavimo sąlygų apraše buvome numatę 24 mėn., vėliau keitėme, kad tinkamos 

išlaidos gali būti patirtos nuo paraiškos pateikimo dienos, tačiau išliko formuluotė, kad per 24 mėn. 

nuo paraiškos pateikimo dienos, todėl tikslinga šį ribojimą naikinti paliekant nuorodą į Taisyklių 

formuluotę, kurioje vietos projekto įgyvendinimo terminas iki 36 mėn. Taip pat naujoje Taisyklių 

redakcijoje yra nemažai pakeitimų, kuriais remiantis lengvėja vietos projektų įgyvendinimas, 

vertinimas ar kontroliavimas. Pvz. paskolos sutartį pareiškėjai gali pristatyti ne prieš pasirašant 

paramos sutartį, o teikiant mokėjimo prašymą, todėl tikslinga formuluotę palikti kaip pakeistose 

Taisyklėse. Finansavimo sąlygų aprašas su tikslinimais pridedamas. Šiame apraše taip pat keičiama 

nuorodą į aktualią Taisyklių redakciją su pakeitimais.   

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

NUTARTA.  

2. Patvirtinti kvietimo Nr. 3 VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Ne 

žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA-8.1. finansavimo sąlygų aprašo 

pakeitimus. 

 

Posėdžio pirmininkas                Tadas Venskūnas 

 

Posėdžio sekretorė                 Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

 


