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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 132 

2019-02-07 

 

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 7 d. (16.00 -16.45) val. adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, 

Kauno rajonas. 

Posėdžio pirmininkas – Tadas Venskūnas 

Posėdžio sekretorė – Rasa Naudžienė 

Dalyvauja 10 valdybos narių (kvorumas yra): Rūta Dzikienė, Darius Joneikis, Arūnas 

Kmieliauskas, Irena Kubiliūtė-Vedeikienė, Jurga Petrauskienė, Laimutė Rutkauskienė, Aušra Starkutė-

Šyvokienė, Šarūnas Šukevičius, Tadas Venskūnas, Paulius Visockas (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 Rasą Naudžienę, pritariama vienbalsiai.  

Posėdžio pirmininkas pristato darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pritarimo Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenės vietos projektui „Kauno 

rajono jaunime – esi vertas daugiau 2019!“ pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros 

procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“, vietos projekto atpažinties (registravimo) 

kodas Nr. KAUN-LEADER-6B-JV-6-4-2018 ir rekomendavimo pradėti kitą vertinimo etapą. 

2. Dėl narių šalinimo.   

 

SVARSTYTA. 1. Dėl pritarimo Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenės vietos 

projektui „Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau 2019!“ pagal VPS priemonės „Jaunimo 

įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“, vietos projekto 

atpažinties (registravimo) kodas Nr. KAUN-LEADER-6B-JV-6-4-2018 ir rekomendavimo pradėti 

kitą vertinimo etapą 

T. Venskūnas informavo, kad pritarimas Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenės 

vietos projektui „Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau 2019!“, gautam kvietimo Nr. 6 metu, 

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

atrankos komiteto sprendimu, rašomas atskiras posėdžio protokolas. 
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Nuo šio klausimo prie posėdžio prisijungia Laimutė Rutkauskienė 

SVARSTYTA. 2. Dėl narių šalinimo. 

Pranešėja K. Švedaitė-Damašė informavo, kad per 2018 m. VVG narių skaičius nesikeitė. 

VVG svarbūs aktyvūs ir dalyvaujantys, mokantys nario mokestį nariai, tačiau turima narių, kurie nei 

dalyvauja veikloje, nei moka nario mokesčio. Taip pat pabrėžė, kad vien dėl nario mokesčio 

nemokėjimo, pagal narystės tvarką, nariai nėra šalinami. Nariai gali būti šalinami, jeigu nedalyvauja 

aktyviai veikloje daugiau nei metus ir nemoka nario mokesčio. Informuojama, kad daugiau kaip prieš 

10 d. d. trims nariams: Vandžiogalos kaimiškajai bendruomenei, sporto klubui „Pilėnai“, Braziūkų 

bendruomenės centrui „Indrajos namai“, buvo išsiųsti raginimai dalyvauti veikloje ir sumokėti nario 

mokestį, tačiau jokio aiškaus atsako iš šių narių negauta. Taip pat nario UAB „Stogava“ buvęs 

deleguotas atstovas pranešė, jog yra pasikeitę įmonės akcininkai, ir naujieji akcininkai neketina 

dalyvauti VVG veikloje.  

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti: 

2.1. Už Braziūkų kaimo bendruomenės „Indrajos namai“ pašalinimą iš narių. 

Balsavimas. Už – 10, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

2.2. Už Vandžiogalos kaimiškosios bendruomenės pašalinimą iš narių. 

Balsavimas. Už – 10, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

2.3. Už sporto klubo „Pilėnai“ pašalinimą iš narių. 

Balsavimas. Už – 10, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

2.4. Už UAB „Stogava“ pašalinimą iš narių. 

Balsavimas. Už – 10, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.  

 

NUTARTA. 2. Pašalinti iš Kauno rajono vietos veiklos grupės šiuos narius: 

2.1. Braziūkų kaimo bendruomenę „Indrajos namai“; 

2.2. Vandžiogalos kaimiškąją bendruomenę; 

2.3. Sporto klubą „Pilėnai“; 

2.4. UAB „Stogava“. 

  

 

 

Posėdžio pirmininkas                Tadas Venskūnas 

 

 

Posėdžio sekretorė                 Rasa Naudžienė 

 


