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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 126 

 

2018-06-26 

 

Posėdis įvyko 2018 m. birželio 26 d. 14.00 val. elektroninėje erdvėje (elektroniniu paštu 

informacija.krvvg@gmail.com). 

Posėdžio pirmininkas –  Tadas Venskūnas 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 10 valdybos narių (kvorumas yra): Rūta Dzikienė, Tadas Venskūnas, Darius 

Joneikis, Arūnas Kmieliauskas, Irena Kubiliūtė-Vedeikienė, Jurga Petrauskienė, Šarūnas Šukevičius, 

Aušra Starkutė-Šyvokienė, Paulius Visockas, Irmantas Zalensas. 

Bendras valdybos narių skaičius 11. 

Informuojama, kad visi Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai buvo tinkamai 

informuoti apie susirinkimą. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kvietimo Nr. 3  finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo; 

2. Dėl Kristinos Švedaitės-Damašės ir Vytauto Zubo komandiruotės  į Lenkiją; 

3. Dėl pritarimo projekto pateikimui. 

 

Valdybos nariai buvo informuoti apie svarstomus klausimus ir galimus balsavimo 

variantus. 

 

1. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 3  finansavimo sąlygų aprašo keitimas. 

2018 m. balandžio 18 d. buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių 

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

vertinami, įgyvendinami ir kontroliuojami vietos projektai. Naujoje Taisyklių redakcijoje numatyta 

lengvinanti sąlyga, kad tinkamos projekto išlaidos būtų laikomos nuo vietos projekto paraiškos 

pateikimo dienos. Atsižvelgiant, į tai, kad vietos projektų vertinimas ir įgyvendinimas gal užtrukti 

tikslinga pakeisti 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 aprašą  (toliau 

-FSA) ir tinkamas išlaidas pripažinti nuo paraiškų pateikimo dienos. Keičiasi tik FSA 3.3.1. 

punktas.  

Keitimas: 
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Po pakeitimo  

3.3.1. Vietos projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos vietos projekto įgyvendinimo 

laikotarpiu, kuris negali būti ilgesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo vietos 

projekto paraiškos pateikimo dienos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas. 

Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 (dvylika) 

mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Visos vietos projekto išlaidos 

turi būti apmokamos per banko atsiskaitomąją sąskaitą, kuri yra skirta paramos vietos 

projektui įgyvendinti lėšoms. 

 

Siūloma balsuoti  

1 variantas. Pritarti 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 pakeitimui; 

2 variantas. Nepritarti 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 pakeitimui. 

Balsavimas   

Už – 10, prieš 0, susilaikė- 0, Nusišalino – 0.  

 

NUTARTA. Pritarti 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 pakeitimui. 

2. SVARSTYTA. Kristinos Švedaitės-Damašės ir Vytauto Zubo komandiruotė į 

Lenkiją. 

Valdybos nariai informuojami, kad komandiravimo tvarka aprašyta vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (2016 m. 

sausio 8 d. Nr. 3D-8) 14 punkto 1.1.2. eilutėje: 

1. komandiruotės turi būti tiesiogiai susijusios su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo 

vietovių VPS atveju) <...>; 

3.2. kai komandiruotė yra į užsienį: 

3.2.1. VPS vykdytojos darbuotojai turi būti komandiruojami VPS vykdytojos kolegialaus valdymo 

organo sprendimu; (Valdyba turi pritarti komandiruotei).  

3.2.2. tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos ne daugiau kaip dviejų VVG darbuotojų 

konkrečios komandiruotės išlaidos; (Vyksta du asmenys VVG darbuotojai – Kristina Švedaitė-

Damašė ir Vytautas Zubas) 

4. tinkamos finansuoti išlaidos: 

4.1. kelionės išlaidos: <...>  

4.2. dienpinigių išlaidos: 
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4.2.2. kai komandiruotė yra į užsienį, dienpinigiai negali viršyti dienpinigių normų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir 

kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“; 

Liepos 13-16 dienomis vykstama į Lenkiją į įgyvendinamo tarptautinio bendradarbiavimo 

projekto „Jie skrenda“, Nr. 44TT-KK-17-1-02305 (toliau – Projektas) koordinatorių susitikimą. 

Susitikimo metu būtina aptarti Projekto įgyvendinimo eigą, įvertinti įgyvendintas veiklas ir 

planuoti bei koordinuoti būsimas veiklas. Tokie Projekto koordinatorių susitikimai yra numatyti 

Projekto paraiškoje. Taip pat bus pasikeista informacija apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 

aktualijas abiejose šalyse. Komandiruotės programa: 

Liepos 13 d. kelionė Kauno rajonas  - Myslibužas (Lenkija) (apie 900 km); 

Liepos 14 d. Projekto koordinatorių susitikimas, VVG „Lider Pojezierza“ vietos projektų 

lankymas, vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aptarimas, bendradarbiavimo Projekto įgyvendintų 

veiklų vertinimas ir aptarimas. 

Liepos 15 d. – lankymasis Projekto įgyvendinimo vietoje -  S. Dariaus ir S. Girėno žūties 

vietoje Pšelnike, susitikimas su VVG „Lider Pojezierza“ atstovais, Projekto būsimų veiklų 

planavimas ir aptarimas; 

Liepos 16 d. kelionė Myslibužas – Kauno rajonas. 

Siūloma balsuoti 

1 variantas. Pritarti Kristinos Švedaitės-Damašės ir Vytauto Zubo komandiruotei į Lenkiją. 

2 variantas. Nepritarti Kristinos Švedaitės-Damašės ir Vytauto Zubo komandiruotei į Lenkiją. 

 

Balsavimas   

Už – 10, prieš 0, susilaikė- 0, Nusišalino – 0.  

 

NUTARTA. Pritarti Kristinos Švedaitės-Damašės ir Vytauto Zubo komandiruotei į Lenkiją. 

 

3. SVARSTYTA. Pritarimas projekto pateikimui. 

 

Planuojama pateikti paraišką pagal priemonę  „Visuomenės nepakantumo korupcijai 

didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos, 3 kvietimas Nr. 10.1.2-

ESFA-K-917-03“ Plačiau info - http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/visuomenes-

nepakantumo-korupcijai-didinimo-ir-dalyvavimo-viesojo-valdymo-procesuose-skatinimo-

iniciatyvos-2 

 

Kreipiamės į  Vietos veiklos grupių tinklą prašydami būti projekto partneriais, nes kitaip 

nesurenkame pakankamai balų. Partnerystė būtų abipusiai naudinga.  

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/visuomenes-nepakantumo-korupcijai-didinimo-ir-dalyvavimo-viesojo-valdymo-procesuose-skatinimo-iniciatyvos-2
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/visuomenes-nepakantumo-korupcijai-didinimo-ir-dalyvavimo-viesojo-valdymo-procesuose-skatinimo-iniciatyvos-2
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/visuomenes-nepakantumo-korupcijai-didinimo-ir-dalyvavimo-viesojo-valdymo-procesuose-skatinimo-iniciatyvos-2
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Pareiškėjas būtų - KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

Partneris - VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLAS.  

Pagrindinis projekto tikslas  būtų parengti pasiūlymus viešajam valdymui (ŽŪM, NMA, 

savivaldai ir kt), siekiant palengvinti bei optimizuoti darbą kaimo plėtros ir LEADER metodo 

srityje.  Esant poreikiui galima būtų  analizuoti ir NVO įstatymą bei bendruomenės sąvoką. 

Projekto rezultatas - bus parengti konkretūs tiksle minėtos srities pasiūlymai  viešajam valdymui.  

Veiklos - organizuoti mokymus (tik aktualiomis temomis), bendrus  renginius (pvz. darbines 

konferencijas aktualijoms aptarti), profesionalių teisininkų atliekamą probleminių klausimų analizę, 

lankytis užsienio šalyse ir pamatyti  viešojo valdymo paprastinimo pavyzdžius. 

Paramos intensyvumas 100 proc. 

Siūloma balsuoti  

1 variantas. Pritarti projekto pateikimui;  

2 variantas. Nepritarti projekto pateikimui. 

Balsuojama  

Už – 9, prieš 1, susilaikė- 0, Nusišalino – 0.  

NUTARTA. Pritarti projekto pateikimu.  

 

 

Posėdžio pirmininkas    Tadas Venskūnas 

 

Posėdžio sekretorė    Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 


