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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 125 

2018-05-23 

 

Posėdis įvyko 2018 m. gegužės 22 d. (16.00 -17.30) val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno 

rajonas (Rokų seniūnijos posėdžių salėje). 

Posėdžio pirmininkas – Tadas Venskūnas 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 8 valdybos nariai (kvorumas yra): Rūta Dzikienė, Laimutė Rutkauskienė, Aušra 

Starkutė-Šyvokienė, Tadas Venskūnas, Paulius Visockas, Irmantas Zalensas, Šarūnas Šukevičius, 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 Kristiną Kazlauskaitę-Zumarienę, pritariama vienbalsiai.  

Posėdžio pirmininkas pristato darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl vietos projekto pagal kvietimą Nr. 1 paramos skyrimo; 

2. Dėl finansavimo sąlygų aprašų keitimų;  

3. Dėl VPS įgyvendinimo ir kvietimų planavimo;  

4. Dėl dalyvavimo Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje;  

5. Dėl dalyvavimo „Jie skrenda“ veiklose; 

6. Einamieji klausimai  

 

SVARSTYTA 1. Vietos projektų pagal kvietimą Nr. 1 paramos skyrimas. 

T. Venskūnas informavo, kad paramos skyrimas vietos projektams, gautiems kvietimo Nr. 1 metu 

vyks projektų atrankos komiteto forma. Paramos skyrimas įforminamas atskiru projektų atrankos 

komiteto sprendimu, rašomas atskiras posėdžio protokolas. 

 

SVARSTYTA 2. Finansavimo sąlygų aprašų keitimai. 

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

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 yra nemažai pakeitimų, kuriais remiantis 

lengvėja vietos projektų įgyvendinimas, vertinimas ar kontroliavimas. Tikslinga pakeisti kvietimo Nr. 3 
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VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ 

LEADER-19.2-SAVA-8.1. finansavimo sąlygų aprašą bei kvietimo Nr. 5 VPS priemonės „Parama 

svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Kaimo vietovei svarbių pastatų 

statyba ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.1. finansavimo sąlygų aprašą. Lyginamieji finansavimo 

sąlygų aprašų keitimų variantai valdybos nariams buvo išsiųsti elektroniniu paštu. Šiuose aprašuose 

keičiama nuorodą į aktualią Taisyklių redakciją bei nuorodos į konkrečius Taisyklių punktus, kadangi 

pasikeitė Taisyklių punktų numeracija.  

Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti už kvietimo Nr. 3 ir kvietimo Nr. 5 finansavimo sąlygų 

aprašų pakeitimą . 

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.    

NUTARTA: 

2.1. Patvirtinti 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 pakeitimus.  

2.2. Patvirtinti kvietimo Nr. 5 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių 

tenkinimui“ veiklos srities „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-

SAVA-5.1 finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus. 

 

SVARSTYTA 3. VPS įgyvendinimas ir kvietimų planavimas. 

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad 2018-05-15 pasibaigė 

kvietimai teikti paraiškas Nr. 3, Nr.4 ir Nr. 5. Kvietimui Nr. 3 „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ 

pateiktos 8 vietos projektų paraiškos, kvietimui Nr. 4 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ 

nepateikta nei viena paraiška, o kvietimui Nr. 5 „ Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ 

pateikto 4 vietos projektų paraiškos. Šiuo metu vyksta pateiktų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimas.  

Pristatydama kvietimų planavimą, K. Švedaitė-Damašė pasiūlė būsimą kvietimą organizuoti 

veiklos projektams pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ ir 

veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“. Kvietimas pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas 

vietos veiklos grupės teritorijoje“ būtų 8 vietos projektams, o pagal veiklos sritį „Jaunimo užimtumo 

skatinimas“ likusiai pinigų sumai – 7 vietos projektams. Preliminariai kvietimai galėtų būti pradedami 

vasaros pabaigoje. 

I. Zalensas pasiteiravo, kokie tolimesni veiksmai dėl priemonės „Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui“, kuri nesulaukė nei vienos paraiškos. K. Švedaitė-Damašė informavo, kad tikslinga atlikti 

vietos plėtros strategijos keitimą. V. Zubas pastebėjo, kad būtų tikslinga keisti galimus pareiškėjus, 

tinkamas išlaidas. 

Posėdžio pirmininkas T. Venskūnas pasiūlė balsuoti už siūlymą artimiausius kvietimus 

organizuoti veiklos projektams pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės 

teritorijoje“ ir veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“. 
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Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

NUTARTA: Artimiausius kvietimus organizuoti veiklos projektams pagal priemonę „Partnerystės 

tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ ir veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“. 

 

 SVARSTYTA. 4. Dalyvavimas Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje. 

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad 2018 m. birželio 15 – 17 d. 

Karklėje vyks Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis, kuriame dalyvaus ir Kauno rajono 

bendruomenės. Dauguma dalyvaujančiųjų ketina vykti savo transportu, Kauno rajono VVG užsakė 

transporto paslaugas tiems, kurie neturi nuosavo transporto nuvykimui į sąskrydį. Preliminari Kauno 

rajono bendruomenių kiemelio tema – kurortas. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

SVARSTYTA. 5. Dalyvavimas „Jie skrenda“ veiklose. 

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad šią vasarą vyks intensyvus 

tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Jie skrenda“ veiklų įgyvendinimas su Lenkijos VVG „Lider 

Pojezierza“. Jaunimo stovykla vyks birželio 26 d. – liepos 1 d. Kauno rajone, Stankūnuose, lygiagrečiai 

vyks ir tarptautinis drožėjų pleneras Lietuvoje, ant Netonių kalno, Tarptautinis drožėjų pleneras Lenkijoje 

liepos 2 – 8 d., išvyka į Lenkiją S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio minėjimą liepos 13 d. - 16 d., 

baigiamasis projekto renginys ant Netonių kalno rugpjūčio 26 d. 12 val. Pranešėja pakvietė valdybos 

narius aktyviai dalyvauti visose projekto veiklose. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

SVARSTYTA. 6. Einamieji klausimai 

Pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristatė artimiausius vyksiančius renginius. Gegužės 24-26 d. 

Kauno rajono VVG atstovai dalyvauja AgroBalt 2018 parodoje. Gegužės 24 d. 9 val. Rokuose vyks 

mokymai „Bendruomeninės veiklos dokumentų rengimas ir tvarkymas“, gegužės 31 d. 9 val. Rokuose 

vyks mokymai „Komandos darbo svarba įgyvendinant vietos projektus“. Birželio 4 d. 10 val. (Vilnius) 5 

Kauno rajono VVG atstovai vyksta į mokymus dėl asmens duomenų apsaugos. Birželio 5 d. 13 val.– vyks 

Kauno rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos renginys Raudondvaryje, bus pristatoma vietos 

plėtros strategija.  

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                Tadas Venskūnas 

 

 

Posėdžio sekretorė                 Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

 

 


