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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 138 

 

2019-12-11 

 

Posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 11 d. (17.00 - 18.00) val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, 

Kauno rajonas. 

Posėdžio pirmininkė – Laimutė Rutkauskienė 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 9 valdybos nariai. Kvorumas yra (Priedas Nr. 1). 

Bendras valdybos narių skaičius 11. 

Informuojama, kad visi Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) valdybos nariai 

buvo tinkamai informuoti apie susirinkimą. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pritarimo vietos projektų atrankos vertinimui pagal kvietimą Nr. 11 ir rekomendavimo 

juos perduoti į kitą vertinimo etapą.  

2. Dėl rezervinių vietos projektų sąrašo patvirtinimo pagal kvietimą Nr. 11. 

3. Dėl vietos plėtros strategijos pažangos vertinimo gairių pristatymo.  

4. Dėl ŽŪM pateiktų pasiūlymų susijusių su LEADER 2021-2027 metų perspektyva. 

5. Einamieji klausimai (bendruomenių susitikimas ir kt.). 

 

SVARSTYTA. 1. Pritarimas vietos projektų atrankos vertinimui pagal kvietimą Nr. 11 ir 

rekomendavimas juos perduoti į kitą vertinimo etapą.  

L. Rutkauskienė informavo, kad pritarimas vietos projektų atrankos vertinimui pagal 

kvietimą Nr. 11 vyks projektų atrankos komiteto forma. Pritarimas įforminamas atskiru projektų 

atrankos komiteto sprendimu, rašomas atskiras posėdžio protokolas. 

 

SVARSTYTA. 2. Rezervinių vietos projektų sąrašo patvirtinimas pagal kvietimą Nr. 11 

L. Rutkauskienė informavo, kad rezervinių projektų sąrašas pagal kvietimą Nr. 11 

tvirtinimas vyks projektų atrankos komiteto forma. Pritarimas įforminamas atskiru projektų atrankos 

komiteto sprendimu, rašomas atskiras posėdžio protokolas. 

 

SVARSTYTA. 3. Vietos plėtros strategijos pažangos vertinimo gairių pristatymas. 

Pranešėja K. Švedaitė-Damašė informavo, kad gruodžio pradžioje NMA ir ŽŪM pristatė 

tarpinio vietos plėtros strategijų vertinimo gaires, kurių pagrindu bus patvirtinta vertinimo metodika. 
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Iki 2019 gruodžio 31 d.  bus vertinama visų Lietuvos VVG vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 

pažanga, pats vertinimas bus atliekamas 2020 metais. Kauno rajono VVG sėkmingai įgyvendina 

strategiją, todėl tikimasi, kad vertinimas bus teigiamas ir atšildomos 20 proc. viešos plėtros strategijos 

lėšų.   

Klausimas buvo informacinio pobūdžio, balsavimas nevyko. 

 

SVARSTYTA. 4. ŽŪM pateikti pasiūlymai susiję su LEADER 2021-2027 metų 

perspektyva. 

Pranešėja K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Vietos veiklos grupių tinklas pateikė ŽŪM 

pasiūlymus dėl ateinančio 2021-2027 metų laikotarpio susijusius su LEADER programa. Buvo 

pateikti 4 perspektyviniai modeliai. Spalio mėnesį VVG organizavo tarptautinę konferenciją, kurios 

metu priimta rezoliucija taip pat perduota ŽŪM, tikimasi, kad į pasiūlymus dėl ateities perspektyvų 

bus atsižvelgta. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

SVARSTYTA. 5. Einamieji klausimai (bendruomenių susitikimas ir kt.). 

K. Švedaitė-Damašė priminė, kad pentadienį, gruodžio 13 d. vyks bendruomenių 

susitikimas Panevėžiuke, pakvietė visus dalyvauti. Taip pat priminė valdybos nariams apie pareigą 

deklaruoti viešuosius ir privačiuosius interesus.  

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

 

Posėdžio pirmininkė   Laimutė Rutkauskienė 

 

 

Posėdžio sekretorė    Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

 

 


