
 

              

KAUNO  RAJONO  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

 

PROTOKOLAS  

2016-04-26 

Posėdis įvyko 2016 m. balandžio 26 d. (16.00-17.15 val.), adresu Nemuno g. 14, Rokai, 

Kauno r. 

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Zubas, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė – Kristina Švedaitė-Damašė, Kauno rajono vietos veiklos grupės narė, 

administracijos vadovė. 

Dalyvauja 30 narių turinčių balsavimo teisę (sąrašas pridedamas).  

Informuojama, kad Kauno rajono vietos veiklos grupėje yra 58 narai, visuotiniam 

susirinkimui reikalingas kvorumas – 29 nariai. Dalyvauja 30 narių. Kvorumas yra, susirinkimo 

sprendimai yra teisėti. Visi asociacijos nariai laiku ir tinkamai informuoti apie visuotinį narių 

susirinkimą. 

Kauno rajono VVG pirmininkas V. Zubas pristatė susirinkimo darbotvarkę, kuri buvo 

nariams išsiųsta elektroniniu paštu bei pasiūlė įtraukti papildomą klausimą dėl pritarimo 2016-2022 

metų vietos plėtros strategijos keitimui. Susirinkimo dalyviai papildytai susirinkimo darbotvarkei ir 

susirinkimo pirmininko – V. Zubo, o posėdžio sekretorės - K. Švedaitės-Damašės kandidatūroms 

pritarė vienbalsiai. 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2015 m. tvirtinimo. 

3. Dėl 2015 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo. 

4. Dėl pritarimo 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos keitimui. 

5. Einamieji klausimai 

Svarstyta. 

1. Kauno r. vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

Pirmu darbotvarkės klausimu pranešimą skaitė V. Zubas. Jis pristatė Kauno rajono VVG 

veiklą per 2015 metus. Veikla pristatyta atsižvelgiant į įgyvendinamus projektus. Tai Strategijos 

įgyvendinimas, informuota kiek kvietimų ir kiek projektų įgyvendinta per visą projekto laikotarpį. 

Kitas įgyvendinamas projektas - „Tobulėk ir veik kartu“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 

metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos 

sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama 

potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Buvo 

vykdomi įvairūs mokymai, projektas sėkmingai baigtas įgyvendinti 2015 m. Taip pat pristatomas 
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2015 m. jau įgyvendintas teritorinio bendradarbiavimo projektas projektą „6P (pažink, pramogauk, 

pirk, pavalgyk, pernakvok panemunėje)“ ir „Nemuno senvagės kultūrinės – turistinės zonos plėtra“.  

Taip pat informuojama, kad 2015 m. buvo pradėtas įgyvendinti Parengiamosios paramos 

projektas, skirtas laikotarpiui tarp senosios VPS pabaigos ir naujosios pradžios. Šis projektas buvo 

baigtas 2016 vasario 1 d.  

Pranešėjas pabrėžė, kad Kauno rajono VVG aktyviai dalyvauja Vietos veiklos grupių 

tinkle ir Žemės ūkio ministerijos komitetuose, yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narė. 

Teikia metodinę konsultacinę pagalbą  bendruomenėmis. 

Klausimų nebuvo, todėl V. Zubas pasiūlė tvirtinti veiklos ataskaitą (ataskaitos pristatymas 

pridedamas, 1 priedas). 

Balsavo už – 30, prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino - 0. 

Nutarta.  Patvirtinti Kauno rajono VVG 2015 m. veiklos ataskaitą.  

 

Svarstyta. 

2. Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2015 m. tvirtinimas. 

V. Zubas susirinkimo dalyviams priminė, kad visas finansinių ataskaitų rinkinys buvo 

siųstas susipažinti elektroniniu paštu. Kauno rajono VVG 2015 m. balansas bei veiklos rezultatų 

ataskaita, aiškinamasis raštas (finansiniai dokumentai pridedami, priedas Nr. 2). V. Zubas pasiūlė 

susirinkimo dalyviams finansinius dokumentus tvirtinti. 

Balsavo už – 30, prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino - 0. 

Nutarta. Patvirtinti Kauno rajono VVG 2014  m. finansinės atskaitomybės dokumentus.  

 

Svarstyta. 

3. 2015 revizoriaus ataskaitos tvirtinimas. 

Revizorius, Asta Burbienė, pristatė ataskaitą (revizijos aktas pridedamas, priedas Nr. 3). 

Pagrindinė revizijos akto išvada - Kauno rajono VVG finansinė atskaitomybė tiksliai atspindi 

Kauno rajono VVG veiklos principus, atitinka teisės aktų reikalavimus. 

Klausimų nebuvo, todėl V. Zubas pasiūlė susirinkimo dalyviams revizoriaus ataskaitą 

tvirtinti. 

Balsavo už – 29, prieš – 0, susilaikė – 0, nusišalino - 1. 

Nutarta. Patvirtinti Kauno rajono VVG 2014  m. revizoriaus ataskaitą.  

Svarstyta. 

4. Pritarimas 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos keitimui. 

 

Pranešėja K.Švedaitė-Damašė primena, kad Kauno r. VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams 
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įgyvendinti pagal VPS“ 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikė paraišką įgyvendinti Kauno rajono kaimo 

vietovių VPS „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“. Strategija buvo vertinama 

ilgai, tačiau vertintojų įvertinta 100 balų. Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija 

(toliau - VPS) po pirmojo svarstymo projekto atrankos posėdyje, kuris vyko kovo 8 d., buvo 

gražinta tikslinti dėl per didelės darbo vietos sukūrimo kainos, bendro pobūdžio tinkamumo bei 

atrankos kriterijų ir bendradarbiavimo priemonės netikslumo. Dėl kriterijų labiausiai užkliuvo 

seniūnaičių sueigos ir vietos bendruomenių tarybos pritarimai projektams. Šių kriterijų reikalaujama 

atsisakyti, kaip diskriminuojančių. Pranešėja akcentavo, kad tik praėjus mėnesiui nuo svarstymo iš 

Nacionalinės mokėjimo agentūros gavo raštą, kurio pagrindu ir atliekamas VPS keitimas. Trumpai 

pristato naujų tinkamumo ir atrankos kriterijų tikslinimus. Didinamą planuojamų sukurti naujų 

darbo vietų skaičių atskiroms priemonėms ir veiklos sritims. Naujos partnerystės priemonės 

aprašymą, reikalavimus, paramos sumą, galimus pareiškėjus. VVG nariai diskutuoja dėl atrankos 

kriterijų ir diskriminacinio pobūdžio kriterijų. 

Klausimų nėra. 

Balsuojama už  pritarimą dėl  2016-2022 metų vietos plėtros strategijos keitimo.  

 Balsavo už – 29, prieš – 1, susilaikė – 0, nusišalino - 0. 

 

NUTARTA. Pritarti 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos keitimui.   

 

6. Einamieji klausimai. 

V. Zubas informuoja, kad 2016 m. birželio 17-19 d, Karklėje įvyks Lietuvos kaimo 

bendruomenių sąskrydis. Plačiau apie sąskrydžio organizacinius reikalus pakviečia pristatyti 

J.M.Malinauskaitę.  J.M.Malinauskaitė trumpai informuoja, kad į renginį reikės vežtis savo skėčius, 

nes bus siekiama bendruomenės skėčių alėjos rekordo, Kauno rajonui reikės įsirengti kiemelį-

diskusijų kavinę. Sąskrydžio metu bendruomenės galės nemokamai nakvoti nameliuose arba 

palapinėse. Dėl nuvykimo kiekviena bendruomenės vyksta pati arba VVG organizuos bendrą 

nuvykimą autobusu. V.Zubas įsiterpia, kad VVG šiuo metu neturi pinigų, kuriuos galėtų skirti 

autobusui, todėl bandys kreiptis į savivaldybės dėl pagalbos skiriant autobusą. J.M.Malinauskaitė 

sako, kad kai bus aiškus nuvykimo organizavimas, tada vykstantieji konkrečiai susitars kaip 

įsirengia kiemelį. Taip pat pranešėja informuoja, kad rugsėjo 3 d. Litexpo parodų rūmuose bus 

organizuojama bendruomenių paroda, kurioje nuo rajono turės dalyvauti garsūs kūrėjai, amatininkai 

ir pan. Kauno apskritis turės nemokama stendą, kuriame bus plotas mūsų rajonui. Išsamesnė 

informacija bus pateikiama vėliau.  

V.Zubas renginio pabaigoje padėkojo visiems susirinkusiems ir padėkojo nariams už 

ilgalaikį bendradarbiavimą. Pastebėjo, kad šis ataskaitinis susirinkimas buvo paskutinis, kai jis kaip 
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pirmininkas teikė ataskaitą ir atsiskaitė už organizacijos veiklą. V.Zubas paskelbė, kad jo kadencija 

baigiasi metų sandūroje ir jis daugiau nekandidatuos į šį postą, nes reikalinga kartų kaita. Pranešėjas 

siūlo demokratiškai jau pradėti visiems galvoti apie naują pirmininką, diskutuoti, tartis, kas galėtų 

atstovauti Kauno r. VVG.  

 Klausimas informacinio pobūdžio – sprendimai nepriimami. 

 

Posėdžio pirmininkas                          Vytautas Zubas 

 

Posėdžio sekretorė                                      Kristina Švedaitė-Damašė 


