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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 127 

2018-08-21 

 

Posėdis įvyko 2018 m. rugpjūčio 21 d. (17.45 - 18.30) val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, 

Kauno rajonas. 

Posėdžio pirmininkas – Tadas Venskūnas 

Posėdžio sekretorė – Rasa Naudžienė 

Dalyvauja 10 valdybos narių (kvorumas yra): Darius Joneikis, Rūta Dzikienė, Laimutė 

Rutkauskienė, Arūnas Kmieliauskas, Aušra Starkutė-Šyvokienė, Tadas Venskūnas, Paulius Visockas, 

Irmantas Zalensas, Irena Kubiliūtė-Vedeikienė, Jurga Petrauskienė. 

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 pirmininkas Tadas Venskūnas. Posėdžio 

pirmininkas sekretoriaujančiu asmeniu siūlo Rasą Naudžienę, pritariama vienbalsiai.  

Posėdžio pirmininkas pristato darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pritarimo vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitoms ir rekomendavimo perduoti į 

kitą vertinimo etapą; 

2. Dėl kvietimo Nr. 6 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo;  

3. Dėl kvietimo Nr. 7 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo;  

4. Einamieji klausimai.  

SVARSTYTA. 1. Pritarimas vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitoms ir 

rekomendavimas perduoti į kitą vertinimo etapą. 

T. Venskūnas informavo, kad paramos skyrimas vietos projektams, gautiems kvietimo Nr. 3 

ir Nr. 5 metu vyko projektų atrankos komiteto forma. Paramos skyrimas įforminamas atskiru projektų 

atrankos komiteto sprendimu, rašomas atskiras posėdžio protokolas, todėl valdybos posėdis 

pradedamas antruoju klausimu.  

SVARSTYTA. 2. Kvietimo Nr. 6  finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas. 

Kvietimo Nr. 6 dokumentacijos tvirtinimas. Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-

Damašė informavo, kad su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau – NMA) nebuvo derinama Kauno 

rajono vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimo 6 kvietimo 

dokumentacija, tą numato vietos projektų administravimo taisyklės. Dokumentacija tvirtinama 

valdyboje. Valdybos nariams dokumentacija buvo išsiųsta elektroniniu paštu prieš posėdį. K. 

Švedaitė-Damašė pristatė Kvietimo Nr. 6 finansavimo sąlygų aprašą, akcentavo naudos kokybės 
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(balų) vertinimo kriterijus, paraiškos ir jungtinės veiklos sutarties formas bei kvietimo Nr. 6 

skelbimą. VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sričiai „Jaunimo 

užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas – 

nuo 2018-09-03 8.00 val. iki 2018-10-23 17.00 val. 

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Kvietimo Nr. 6 finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų 

ir skelbimo patvirtinimą. 

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

NUTARTA. Patvirtinti Kvietimo Nr. 6 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. 6 skelbimą. 

SVARSTYTA. 3. Kvietimo Nr. 7  finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas. 

Kvietimo Nr. 7 dokumentacijos tvirtinimas. Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-

Damašė informavo, kad su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau – NMA) nebuvo derinama Kauno 

rajono vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimo 7 kvietimo 

dokumentacija, tą numato vietos projektų administravimo taisyklės. Dokumentacija tvirtinama 

valdyboje. Valdybos nariams dokumentacija buvo išsiųsta elektroniniu paštu prieš posėdį. K. 

Švedaitė-Damašė pristatė Kvietimo Nr. 7 finansavimo sąlygų aprašą, akcentavo naudos kokybės 

(balų) vertinimo kriterijus, paraiškos ir jungtinės veiklos sutarties formas bei kvietimo Nr. 7 

skelbimą. VPS priemonės „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-7. Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas – nuo 2018-09-03 8.00 val. iki 

2018-10-23 17.00 val. 

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Kvietimo Nr. 7 finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų 

ir skelbimo patvirtinimą. 

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

NUTARTA. Patvirtinti Kvietimo Nr. 7 VPS priemonei „Partnerystės tinklo skatinimas vietos 

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

kvietimo Nr. 7 skelbimą. 

SVARSTYTA. 4. Einamieji klausimai. 

Pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad 2018-08-26 ant Netonių kalno vyks 

tarptautinio projekto „Jie skrenda“ baigiamasis renginys ir pakvietė visus dalyvauti. Taip pat 

pirmininkė pakvietė visus dalyvauti 2018-08-27 dieną susitikime su VVG partneriais iš „Leader 

Pojezierza“ ir Kauno apskrities VVG atstovais. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

Posėdžio pirmininkas                Tadas Venskūnas 

 

Posėdžio sekretorė                 Rasa Naudžienė 

 


