
Kauno rajono vietos veiklos grupės 

2015 m. veiklos ataskaita 

Rokai, Kauno rajonas

2016 m. Balandžio 26 d.



 Nariai – 58 juridiniai ir fiziniai asmenys;

 VVG pirmininkas – V. Zubas;

 Iki rugsėjo mėn. valdyba buvo 9 asmenys (J.

Sidabrienė - valdybos pirmininkė, G. Čepulienė, M. 

Gintilienė, A. Kuzmickas, L. Pilipavičienė, S. 

Paukštys, A. Pupalė, T. Venskūnas, V. Žvirblis);

2015 m. rugsėjo mėn. vykęs visuotinis susirinkimas 

pakeitė įstatus pagal 2014-2020 metų KPP 

reikalavimus. 



 Rugsėjo mėn. išrinkta valdyba iš 11 asmenų (J.

Malinauskaitė - valdybos pirmininkė, G. Čepulienė, R. 

Dzikienė, D. Garčinskas, A. Kuzmickas, S. Paukštys, 

J. Petrauskienė, K. Povilaitis, R. Pusvaškienė, Š. 

Šukevičius, T. Venskūnas)

 Administracija - 3 asmenys (K. Švedaitė-Damašė,            

E. Varapeckienė, V. Zubas)



 2015 metais baigti įgyvendinti šie projektai:

 Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos 

įgyvendinimas;

 Tobulėk ir veik kartu;

 6P (Pažink, pramogauk, pirk, pavalgyk, pernakvok 

panemunėje).



 2015 metais pradėtas darbas su 2014-2020 metų 

kaimo plėtros programos projektais:

 Pradėtas įgyvendinti projektas “Pasirengimas naujos 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimui” (baigtas 

2016 m. vasario 1 d.)

 Parengta ir pateikta vertinimui “Kauno rajono 2016 –

2022 m. vietos plėtros strategija”.



 Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos 

įgyvendinimas pradėtas 2009 m. kovo 20 d., 

užbaigtas 2015 m. rugsėjo 30 d.

 Strategijos įgyvendinimui skirta 4 040 199 Eur 

paramos suma (iš jų 3 405 145 Eur vietos 

projektams)



I prioritetas. Kaimo vietovių socialinės

infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono

bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą:

◦ 1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra, skirta bendra

paramos suma – 2 550 727 Eur

◦ 2 priemonė. Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono

viešąjį gyvenimą stiprinimas, skirta bendra paramos suma –

464 663 Eur



II prioritetas. Ekonominės veiklos įvairinimas,

panaudojant vietos išteklius:

◦ 1 priemonė. Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas, skirta 

bendra paramos suma – 233 806 Eur

◦ 2 priemonė. „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, skirta bendra

paramos suma – 155 736 Eur



–Pirmame kvietime – 15.

–Antrame kvietime – 56.

–Trečiame kvietime – 17.

–Ketvirtame kvietime – 5.

–Penktajame kvietime – 24.

–Šeštajame kvietime – 1.

–Septintajame kvietime – 1. 



–Paramos suma 4 037 tūkst. Eur

–PVM kompensavimas 246 tūkst. Eur

–Pareiškėjų įnašas:

–Pinigais 253 tūkst. Eur

–Savanorišku darbu 139 tūkst. Eur

–Nekilnojamu turtu 259 tūkst. Eur



 Per visą Strategijos įgyvendinimo laikotarpį 

priemonėje  „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ buvo 

įsisavinta 2 550 727 Eur

 Įgyvendinti 42 vietos projektai. 



 Suremontuota ar rekonstruota 13 visuomeninės

paskirties pastatų;

 Pastatyti 3 nauji pastatai (du amatų centre ir

priešgaisrinė gelbėjimo stotis Lapėse);

 Įrengta ar atnaujinta 4 geriamojo vandens stotys.



 Sutvarkyta 27 viešosios erdvės:

 Įrengta lauko estrados/scenos 2

 Atnaujintos/įrengtos vaikų žaidimų, krepšinio 

aikštelės 13

 Atnaujinti stadionai 2

 Atnaujinti/įrengti parkai 4

 Suremontuoti/įrengti šaligatviai 3

 Įrengta automobilių stovėjimo aikštelės 2

 Įrengtas gatvės apšvietimas 1



Priemonei skirta 464 663 Eur.

Pagal šią priemonę įgyvendinti 39 vietos 

projektai. 



Pagal šią priemonę įgyvendintų vietos projektų

metu:

 Suorganizuoti 182 renginiai (šventės, sąskrydžiai,

mugės, sporto varžybos);

 Įsigyta 17 įgarsinimo įrangos komplektų, 6

apšvietimo įrangos komplektai, 9 kompiuterinės

įrangos komplektai;



 Sukurtos arba atnaujintos 7 interneto svetainės;

 išleistos dvi knygos – “Domeikava” ir “Čekiškė;

 Pastatyti 2 lauko treniruoklių komplektai;

 Atlikta daug kitų darbų, reikalingų vietos 

bendruomenei. 



Priemonei buvo skirta 233 806 Eur.

Įgyvendinti 8 vietos projektai.

Inovatyviausia strategijos priemonė.

Ši priemonė sudarė galimybę 8 NVO sustiprinti 

materialinę bazę ir sukurti sąlygas vykdyti ūkinę 

veiklą. 



Projektų įgyvendinimo metu įsigyta įvairi įranga teikti 

paslaugas vietos bendruomenei: aplinkos priežiūros, 

laisvalaikio  ir poilsio paslaugų , renginių 

organizavimo ir įgarsinimo, prekybos vietos 

produktais, apsaugos paslaugos.

Pareiškėjai pradėjo šių paslaugų teikimą, sukūrė darbo 

vietas.  



Priemonei buvo skirta 155 736 Eur.

Įgyvendinti 5 vietos projektai.

Pareiškėjai – labai smulkaus verslo subjektai (fizinis asmuo,

mažosios bendrijos, uždara akcinė bendrovė) .

Pareiškėjų vykdoma veikla – paslaugų teikimas:

apgyvendinimo paslaugos, SPA paslaugos, kraštovaizdžio

tvarkymo paslaugos, vandentiekio ir šildymo sistemų

įrengimo, aptarnavimo, jų remonto paslaugos.



GEBĖJIMŲ UGDYMO PROJEKTAS 

„TOBULĖK IR VEIK KARTU”
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės 

„Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“

Projekto vertė – 162 187 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

2009 m. rugpjūčio 26 d. – 2015 m. birželio 19 d.



Veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją

įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“  

2009 – 2015 m. VVG nariai ir administracijos 

darbuotojai išklausė 870 val. mokymus.

Mokymų dalyviai: 58 asmenys.

Pagrindinės temos: Strateginis planavimas, anglų 

kalba, asmeninių darbinių kompetencijų ugdymas ir 

kt.



Veiklos sritis „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, 

esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“

Potencialių vietos projektų vykdytojų bendra mokymo ir 

informavimo renginių trukmė 1004 val.

Pagrindinės mokymų temos: Vietos projektų dokumentacijos 

rengimas, viešieji pirkimai, bendruomenių stiprinimo 

mokymai, finansų valdymas, verslumo ugdymas.

Mokymų dalyviai: 966 asmenys. 



Įgyvendinant projektą, buvo organizuotos 3 

tarptautinės konferencijos;

Įvyko 10 dalykinių išvykų susitikimams su šalies ir 

užsienio vietos veiklos grupėmis (5 Lietuvoje, 5 

užsienyje).



Paramos suma – 40489 Eur

Projekto įgyvendinimo laikas - 2014-08 – 2015 06

 Projekto tikslas - skatinti verslumą, populiarinant vietos produktus ir paslaugas, 

suformuojant naują kultūrinio turizmo maršrutą panemunės krašte. 

 Uždaviniai:

 Atlikti projekto teritorijos esamų išteklių analizę.

 Atrinkti potencialius maršruto dalyvius.

 Paslaugų linijos dalyvių mokymas, motyvavimas ir bendradarbiavimo skatinimas.

 Kultūrinio turizmo maršruto viešinimas.

 Projekto koordinatorius - Kauno rajono vietos veiklos grupė 

 Projekto partneriai – Šakių krašto vietos veiklos grupė ir Jurbarko rajono vietos 

veiklos grupė “Nemunas, neformalūs partneriai – visų trijų rajonų turizmo 

informaciniai centrai.

.



 Atlikta turistinių išteklių analizė regione, 

 Sukurti trys kultūrinio turizmo maršrutai:

 Sukurtas kultūrinio turizmo maršrutų prekinis ženklas:



 Organizuoti mokymai turistinio maršruto dalyviams;

 Sukurta internetinė svetainė www.pazinkpanemunius.lt

 Sukurtos 2 edukacinės programos, įsigyta įranga jų 

vykdymui;

 Įsigytas stendas dalyvauti parodose, dalyvauta 2 

parodose;

 Išleista informacinė medžiaga;

 Marketingo komunikacinė programa (pažintiniai 

infoturai, reklama internete, šviečiančiuose stenduose).

http://www.pazinkpanemunius.lt/


 AKIMIRKOS IŠ „PAŽINK PANEMUNIUS“ 

INFOTURŲ

 Panemunių regioninio parko direkcijoje 

 „Žvejyba ir sėlininkystė panemuniuose“



 Šakiuose „Zanavykiškas ragaučius“



 R. Stanaičio sodyboje Adomiškėse 

 „Duona nuo kūlimo iki valgymo“



 Zapyškyje Šv. Jono krikštytojo bažnytėlėje 

„Aitvarų“ programa



 Gelgaudiškio dvaro parke



 eXpedicija.lt parkas Jadagoniuose



 „Medaus slėnis“ Šilinėje



 Projekto įgyvendinimo problemos:

 1. Dėl užsitęsusio paraiškos vertinimo dvigubai 

sutrumpėjo projekto įgyvendinimo laikas.

 2. Nepavyko užtikrinti projekto tęstinumo – projektas 

baigėsi ir bendra veikla užgeso, nebuvo surastas ar 

sukurtas operatorius, kuris toliau dirbtų su šiais 

maršrutais.



 Projekto koordinatorius Prienų rajono VVG;

 Partneriai Kauno r. VVG ir Prienų rajono 

bendruomenių sąjunga;

 Mūsų indėlis 1448 Eur ir savanoriško darbo už 145 Eur 

(2,5 proc. projekto vertės);

 Dalyvavome tik dalyje projekto veiklų (medžiagos 

maršrutams rinkimas, infoturų organizavimas, šventės  

Samyluose organizavimas).



 Projektas “Pasirengimas naujos vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimui”:

 Paramos suma 9000 Eur;

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

 2015 m. balandžio 1 d. – 2016 m. vasario 1 d.

 Buvo parengta ir 2015 m. rugsėjo 30 d. NMA 

pateikta vertinti vietos plėtros strategija.



 Vietos plėtros strategijos maksimali paramos suma 

 4 600 488 Eurų.

 Vieną kartą NMA vertinimą jau atliko, mūsų VPS 

įvertino maksimaliu 100 balų vertinimu, bet Projektų 

atrankos komitetas grąžino vertinimui, įžvelgė keletą 

netikslumų.



 PRIORITETAI:

◦ I prioritetas: KAIMO VIETOVIŲ 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS IR 

PATRAUKLIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS 

KŪRIMAS (60 proc.  VPS lėšų)

◦ II prioritetas: EKONOMINĖS VEIKLOS ĮVAIRINIMAS 

IR PASLAUGŲ PLĖTRA (40 proc.  VPS lėšų)



 Priemonė „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių 

tenkinimui “ (40 proc. lėšų)

◦ Veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ 

(20 proc.)

◦ Veiklos sritis „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir 

įrengimas“ (15 proc.)

◦ Veiklos sritis „ Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar 

energijos efektyvumo didinimas”  (5 proc.)

 Priemonė „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“(15 

proc.)

◦ Veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“(5 proc.)

◦ Veiklos sritis „ Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, 

sukūrimas ir atnaujinimas“(10 proc.)

 Priemonė „ Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos 

grupės teritorijoje“(5 proc.)



 Priemonė „Verslo kūrimas ir plėtra“(35 proc.)
◦ Veiklos sritis „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“(30 proc.)

◦ Veiklos sritis „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“(5 proc.)

 Priemonė „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui 

“(5 proc.)



 Konsultacijos, metodinė parama naujai besikuriančioms 

bendruomeninėms organizacijoms;

 Informavimas apie finansavimo, projektinės veiklos 

galimybes, rajono ir šalies renginius.

 Atstovavimas Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje.

 Mokymų organizavimas aktualiais bendruomeninės veiklos 

klausimais.



Sėkmingai užbaigti  projektą “Pasirengimas naujos vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimui” (baigtas 2016 m. vasario 

1 d.).

Pradėti įgyvendinti Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos

plėtros strategiją.

Planuoti veiklas ir rengti paraiškas tarptautinio ir teritorinio

bendradarbiavimo projektams.

Vykdyti užbaigtų vietos projektų priežiūrą.

Dirbti su socialiniais partneriais, aktyvinti ir konsultuoti

potencialius vietos projektų pareiškėjus.



KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

www.kaunorvvg.lt

info@kaunorvvg.lt

http://www.kaunorvvg.lt/
mailto:info@kaunorvvg.lt

