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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 136 

2019-08-20 

 

Posėdis įvyko 2019 m. rugpjūčio 20 d. (16.00 - 18.00) val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, 

Kauno rajonas. 

Posėdžio pirmininkas – Tadas Venskūnas 

Posėdžio sekretorius – Vytautas Zubas 

Dalyvauja 11 valdybos narių. Kvorumas yra (Priedas Nr. 1 - dalyvių sąrašas). 

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 Vytautą Zubą, pritariama vienbalsiai.  

Posėdžio pirmininkas pristato darbotvarkę. Darbotvarkę siūloma papildyti vienu punktu dėl 

narių šalinimo. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl kvietimo Nr. 11 skelbimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo;  

2. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo; 

3. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;  

4. Dėl narių šalinimo; 

5. Dėl naujų narių priėmimo;  

6. Dėl galimybių VVG rengti projekto paraišką;   

7. Dėl administracijos vadovės komandiruotės į Estiją;  

8. Einamieji klausimai.  

 

SVARSTYTA. 1. Kvietimo Nr. 11 skelbimo ir finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimas.  

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Kauno rajono VVG 

administracija parengė Kauno rajono vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau – VPS) 

įgyvendinimo kvietimo Nr. 11 dokumentaciją VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos 

srities „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1. projektams.  

Dokumentaciją būtina patvirtinti valdyboje. Valdybos nariams dokumentacija buvo išsiusta 

elektroniniu paštu prieš posėdį. K. Švedaitė-Damašė pristatė Kvietimo Nr. 11 finansavimo sąlygų 

aprašą ir jo priedus, skelbimą. Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas – nuo 2019-09-12 8.30 val. 
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iki 2019-11-11 17.30 val. Diskusijoje dėl atrankos kriterijų, mažmeninės prekybos specializuotose 

parduotuvėse rėmimo, nevyriausybinių organizacijų galimybių teikti paraiškas dalyvavimo 

I. Kubiliūtė-Vedeikienė, K. Švedaitė-Damašė, D. Joneikis, A. Kmieliauskas, Š. Šukevičius, 

J. Petrauskienė, P. Visockas. Nutarta atrankos kriterijų balų netikslinti, palikto tokius kurie buvo 

dokumentacijos projekte, nevyriausybinėms organizacijoms leisti teikti paraiškas, jei jos registruotos 

ir veikia VVG teritorijoje ne mažiau, kaip 6 mėnesius, remti mažmeninę prekybą specializuotose 

parduotuvėse, jei pareiškėjas augina arba gamina tokio pobūdžio produkciją. 

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Kvietimo Nr. 11 dokumentacijos patvirtinimą 

(Priedas Nr. 2). 

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

1. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 11 VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ 

veiklos srities „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 finansavimo 

sąlygų aprašą, jo priedus ir kvietimo Nr. 11 skelbimą. 

SVARSTYTA. 2. Vietos plėtros strategijos keitimas.  

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Kauno rajono VVG 

administracija parengė Kauno rajono vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau – VPS) keitimus, 

kuriuos būtina atlikti iki VPS įgyvendinimo tarpinio vertinimo. Keitimai susiję su paramos 

intensyvumo keitimu nevyriausybinėms organizacijoms socialinio ir bendruomeninio verslo 

projektuose, priemonės „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ apibūdinimo keitimu, tinkamų 

pareiškėjų apibūdinimo keitimu, lėšų poreikio perskirstymu tarp metų, įgyvendinimo rodiklių 

perskirstymu. Valdybos nariai uždavė klausimus pranešėjai, norėdami išgirsti smulkesnę informaciją 

apie numatomus keitimus.   

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti dėl pritarimo vietos plėtros strategijos pakeitimams 

(Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 5 priedas) (Priedas Nr. 3) ir šio klausimo teikimo visuotiniam narių 

susirinkimui.  

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

2. NUTARTA: Pritarti vietos plėtros strategijos pakeitimams (Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 5 priedas) ir 

šiuos pakeitimus teikti svarstyti visuotiniam narių susirinkimui. 

SVARSTYTA. 3. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimas.  

T. Venskūnas informavo, kad reikia sušaukti visuotinį narių susirinkimą, kadangi baigiasi 

valdybos kadencija ir reikia organizuoti naujos sudėties valdybos rinkimus, būtina tvirtinti VPS 

pakeitimus. Tai yra visuotinio narių susirinkimo funkcijos. VVG pirmininkė pasiūlė visuotinį 
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susirinkimą sušaukti 2019 m. rugsėjo 5 dieną Rokuose. Susirinkimo laikas siūlomas po darbo, pradžia 

17 val. 30 min. Siūloma susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos; 

2. Dėl kvietimo Nr. 11 pristatymo; 

3. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo; 

4. Dėl valdybos narių rinkimo; 

5. Einamieji klausimai. 

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo sušaukimui.  

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

3. NUTARTA: Kauno rajono VVG visuotinį narių susirinkimą sušaukti 2019 m. rugsėjo 5 d. 

17.30 val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas. 

Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos; 

2. Dėl kvietimo Nr. 11 pristatymo; 

3. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo; 

4. Dėl valdybos narių rinkimo; 

5. Einamieji klausimai. 

SVARSTYTA. 4. Narių šalinimas (gautas prašymas).  

Posėdžio pirmininkas T.Venskūnas informavo, kad buvo gautas V. Zubienės įmonės 

„Salonas WALS“ prašymas pašalinti iš Kauno rajono VVG narių. Įmonė veiklos nevykdo, šiuo metu 

yra likviduojama. Siūloma patvirtinti V. Zubienės įmonės „Salonas WALS“ prašymą ir pašalinti iš 

Kauno rajono VVG narių. 

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

NUTARTA. 4. Pašalinti V. Zubienės įmonę „Salonas WALS“ iš Kauno rajono VVG narių. 

SVARSTYTA. 5. Naujų narių priėmimas. 

Posėdžio pirmininkas T.Venskūnas informavo, kad buvo gautas Vytauto Zubo prašymas 

priimti jį į Kauno rajono VVG narius. V. Zubas vykdo ūkinę veiklą pagal individualios veiklos 

pažymą, VVG atstovautų verslo sektorių. Siūloma tenkinti prašymą ir priimti į narius.  

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

NUTARTA. 5. Priimti V. Zubą į Kauno rajono VVG narius. 

SVARSTYTA. 6. Galimybės VVG rengti projekto paraišką. 

K. Švedaitė-Damašė pristatė galimą projekto idėją: jaunimo ir bendruomenių namai, 

kuriuose ugdomas jaunimo bendruomeniškumas ir bendruomenių aktyvumas. Tai galėtų  būti vieta, 

kur būtų ugdomas jaunas aktyvus Kauno rajonas pilietis: skatinamas pilietiškumas, aktyvumas 

(bendruomeninis gyvenimas), verslumas (Versli Lietuva), inovatyvumas (šiuolaikinių technologijų 
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galimybės). Šiuose namuose galėtų vykti bendruomeninė veikla, renginiai, bendruomenių 

aktyvizavimo parodos (gerieji pavyzdžiai iš visos Lietuvos), bendruomenių ir amatininkų produktų 

parduotuvė (stacionari ir elektroninė). Ši įstaiga galėtų generuoti pajamas, tai būtų socialinis verslas. 

Vyko aktyvios diskusijos tarp valdybos narių. A. Kmieliauskas siūlė atsisukti į kultūros 

centrus ir daugiafunkcinius centrus ir juose kurti jaunimo centrus, D. Joneikis siūlė tokį centrą daryti 

mobilų, kuris galėtų važinėti po visą rajoną. I. Kubiliūtė-Vedeikienė siūlė kurti modernų XXI amžiaus 

verslo inkubatorių, taip pat siūlyti paslaugas senjorams ir mamoms, auginančioms vaikus. 

K. Švedaitė-Damašė siūlė neapsiriboti jaunimu, o jungti jaunimą ir bendruomeninę veiklą. Problema 

– vieta, kur tai daryti, savivaldybė turi laisvas patalpas tik rajono pakraščiuose, kur mažai gyventojų 

ir toks centras nebus patrauklus. Visi valdybos nariai sutarė, kad toks centras turėtų veikti ir 

stacionariose patalpose ir mobiliai.  

Buvo nuspręsta, kad šį klausimą reikia toliau diskutuoti. K. Švedaitė-Damašė parengs 

medžiagą apie konkrečias veiklas, kurios galėtų būti vykdomos centre. Klausimas buvo informacinio 

pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

SVARSTYTA. 7. Administracijos vadovės komandiruotė į Estija.  

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad Estijoje, Parnu mieste 

vyks LINC 2019 (LEADER Inspired Network Community (Bendruomenių tinklas įkvėptas 

LEADER)) tarptautinė konferencija. Konferencijos ir jos metu vykstančių renginių tikslas -  

supažindinti su LEADER metodo taikymu naudojant įvairius Europos Sąjungos struktūrinius fondus, 

ypač Europos regioninės plėtros fondą ir Europos socialinį fondą. Seminare bus supažindinta su 

ELARD (European Leader Association for Rural Development (Europos LEADER kaimo plėtros 

asociacija)) vykdomais daugialypių fondų taikymo tyrimais, kalbama apie šių fondų naudojimą ES 

šalyse, sėkmės istorijas ir kuriamą pridėtinę vertę. Taip pat bus nagrinėjamos LEADER metodo 

taikymo formos būsimame programos laikotarpyje.   

Komandiruotės programa: 

Rugsėjo 10 d. - kelionė Kauno rajonas – Estija (Parnu) (apie 460 km). Dalyvavimas renginio 

atidarymo ceremonijoje.  

Rugsėjo 11 d. - vietos projektų lankymas (turas autobusu), dalyvavimas projektų 

kontaktiniame renginyje ir Europos „bufete“.  

Rugsėjo 12 d. – dalyvavimas parodomosiose bendruomenių sporto varžybose, mugėje, 

LEADER seminare - ELARD CLLD seminare ir konferencijos uždarymo ceremonijoje.  

Rugsėjo 13 d. - kelionė Estija (Parnu) - Kauno rajonas (apie 460 km). 

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už K. Švedaitės-Damašės komandiravimą į Estijoje, 

Parnu mieste vyksiančią LINC 2019 konferenciją. 

Balsavimas. Už – 11, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.    
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7. NUTARTA: Komandiruoti administracijos vadovę K. Švedaitę-Damašę į Estijoje, Parnu 

mieste vyksiančią LINC 2019 konferenciją rugsėjo 10-13 dienomis. 

SVARSTYTA. 8. Einamieji klausimai 

K. Švedaitė-Damašė informavo, kad rugsėjo 26-28 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto 

Žemės ūkio akademija organizuoja parodą „Inno panorama 2019“, kurios moto „Sprendimai - regionų 

plėtrai“. Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras pakvietė Kauno rajono vietos veiklos 

grupę kartu dalyvauti parodoje, pristatyti rajono inovacijas. Vietos veiklos grupė planuoja pristatyti 

Leader metodą, bendruomenių veiklą, galimybes gauti ES paramą. 

K. Švedaitė-Damašė taip pat informavo apie situaciją Vietos veiklos grupių tinkle. 

Atsistatydinus dabartiniam tinklo pirmininkui, rugpjūčio 28 dieną Rokuose vyks Lietuvos vietos 

veiklos grupių tinklo visuotinis susirinkimas, kuriame bus renkamas naujas pirmininkas ir nauja 

valdyba. Pirmininkė informavo, kad daugelis Lietuvos VVG siūlo jai kandidatuoti į tinklo 

pirmininkus ir žada palaikymą. Ji nori pasitarti su Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyba dėl 

tokio žingsnio. Valdybos nariai Š. Šukevičius, I. Kubiliūtė-Vedeikienė išreiškė palaikymą 

pirmininkės kandidatavimui, kiti nariai taip pat neprieštaravo. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

Posėdžio pirmininkas                Tadas Venskūnas 

 

 

Posėdžio sekretorius                 Vytautas Zubas 

 

 


