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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 129 

 

2018-10-30 

 

Posėdis įvyko 2018 m. spalio 30 d. 11.00 val. elektroninėje erdvėje (elektroniniu paštu 

informacija.krvvg@gmail.com). 

Posėdžio pirmininkas –  Tadas Venskūnas 

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

Dalyvauja 7 valdybos nariai (kvorumas yra). 

Bendras valdybos narių skaičius 11. 

Informuojama, kad visi Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai buvo tinkamai 

informuoti apie susirinkimą. 

Darbotvarkė: 

 

1. Dėl Kristinos Švedaitės-Damašės ir Vytauto Zubo komandiruotės į Lenkiją; 

2. Dėl bendruomenių renginio. 

 

Valdybos nariai buvo informuoti apie svarstomus klausimus ir galimus balsavimo 

variantus. 

1. SVARSTYTA. Kristinos Švedaitės-Damašės ir Vytauto Zubo komandiruotė į Lenkiją. 

Valdybos nariai informuojami, kad komandiravimo tvarka aprašyta vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (2016 m. 

sausio 8 d. Nr. 3D-8) 14 punkto 1.1.2. eilutėje: 

1. komandiruotės turi būti tiesiogiai susijusios su KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimu (kaimo 

vietovių VPS atveju) <...>; 

3.2. kai komandiruotė yra į užsienį: 

3.2.1. VPS vykdytojos darbuotojai turi būti komandiruojami VPS vykdytojos kolegialaus valdymo 

organo sprendimu; (Valdyba turi pritarti komandiruotei).  

3.2.2. tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos ne daugiau kaip dviejų VVG darbuotojų 

konkrečios komandiruotės išlaidos; (Vyksta du asmenys VVG darbuotojai – Kristina Švedaitė-

Damašė ir Vytautas Zubas). 

4. tinkamos finansuoti išlaidos: 

4.1. kelionės išlaidos: <...>  

4.2. dienpinigių išlaidos: 
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4.2.2. kai komandiruotė yra į užsienį, dienpinigiai negali viršyti dienpinigių normų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir 

kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“; 

Lapkričio 15-18 dienomis vykstama į Lenkiją, į įgyvendinamo tarptautinio 

bendradarbiavimo projekto „Jie skrenda“, Nr. 44TT-KK-17-1-02305 (toliau – Projektas) 

koordinatorių susitikimą. Susitikimo metu būtina aptarti Projekto įgyvendinimo eigą, įvertinti 

įgyvendintas veiklas, koordinuoti projekto užbaigimo ir atitinkamų dokumentų parengimo ir 

pateikimo bei projekto tęstinumo klausimus. Tokie Projekto koordinatorių susitikimai yra numatyti 

Projekto paraiškoje. Taip pat bus pasikeista informacija apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 

aktualijas abiejose šalyse. Komandiruotės programa: 

Lapkričio 15 d. kelionė Kauno rajonas - Dąbrówno (Lenkija) (apie 550 km); 

Lapkričio 16 d. projekto koordinatorių susitikimas su VVG „Lider Pojezierza“ atstovais,  

projekto veiklų ir vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aptarimas;  

Lapkričio 17 d. projekto koordinatorių susitikimas su VVG „Lider Pojezierza“ atstovais,  

projekto veiklų ir vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aptarimas;  

Lapkričio 18 d. – kelionė  Dąbrówno (Lenkija) - Kauno rajonas - (apie 550 km).   

Siūloma balsuoti 

1 variantas. Pritarti Kristinos Švedaitės-Damašės ir Vytauto Zubo komandiruotei į Lenkiją. 

2 variantas. Nepritarti Kristinos Švedaitės-Damašės ir Vytauto Zubo komandiruotei į Lenkiją. 

Balsavimas   

Už – 7, prieš 0, susilaikė- 0, Nusišalino – 0.  

 

NUTARTA. Pritarti Kristinos Švedaitės-Damašės ir Vytauto Zubo komandiruotei į Lenkiją. 

2. SVARSTYTA. Bendruomeninis renginys. 

Valdybos nariams buvo informuota, kad kasmetinis jau tradiciniu tapęs, penktasis 

bendruomenių renginys planuojamas gruodžio 7 d. vakare, Neveronyse, laisvalaikio salėje. 

Valdybos narius kviečiama iš anksto susiplanuoti dalyvavimą. Organizatorius Neveronių 

bendruomenės centras ir Kauno r. VVG.  

Balsavimas šiuo klausimu nevykdomas, klausimas informacinio pobūdžio. 

 

Posėdžio pirmininkas          Tadas Venskūnas 

 

Posėdžio sekretorė          Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė 

 


