
Kauno rajono vietos veiklos grupės 

2016 m. veiklos ataskaita 

V. Zubas, Kauno r. VVG pirmininkas

Rokai, Kauno rajonas

2017 m. vasario 7 d.



 VVG narių skaičiaus kitimas:

 2015 m. gruodžio 31 d. – 56 fiziniai ir juridiniai asm.

 2016 m. gruodžio 31 d. – 54 fiziniai ir juridiniai asm.

 Priimti į organizaciją 2 nauji nariai (Karmėlavos BC 

“Židinys” ir Radikių kaimo bendruomenė);

 Pašalinti 4 nariai, kadangi nevykdo veiklos ir 

nemoka nario mokesčio (Rokų kaimo BC, Vilkijos 

BC, Saulėtekio BC “Atmintis”, Lietuvos ūkininkių 

draugija).



 VVG narių pasiskirstymas sektoriais:

 Pilietinės visuomenės sektorius: 40 narių (27 kaimo 

bendruomeninės organizacijos ir 13 kitų NVO)

 Verslo sektorius: 11 narių (9 juridiniai asmenys ir 2 

fiziniai savarankiškai dirbantys asmenys)

 Vietos valdžios sektorius: 1 narys (6 atstovai)

 2 nariai nepriskirti nei vienam sektoriui.



 Valdymo struktūra:

 VVG pirmininkas – V. Zubas;

 VVG valdyba iš 11 asmenų (J. Malinauskaitė -

valdybos pirmininkė, G. Čepulienė, R. Dzikienė, D. 

Garčinskas, A. Kuzmickas, S. Paukštys, J. 

Petrauskienė, K. Povilaitis, R. Remeikė, Š. Šukevičius, 

T. Venskūnas);

 Administracija – administracijos vadovė K.Švedaitė-

Damašė, VPS darbuotojai K. Kleinauskė, E. 

Varapeckienė, V. Zubas. K. Kazlauskaitė – Zumarienė 

motinystės atostogose.



Kauno r. VVG valdyba išrinkta 2015 m. rugsėjo 9 d.

pagal naujus Leader priemonės reikalavimus

(11 narių, kitokius proporcijos tarp sektorių, daugiau

jaunimo atstovų).

2016 m. vyko 6 valdybos posėdžiai.

Vidutinis posėdžiuose dalyvavusių narių skaičius 8.



Valdybos posėdžių metu buvo svarstomi svarbiausi

organizacijos veiklos ir VPS klausimai:

pasirengimas įgyvendinti 2016-2022 metų vietos

plėtros strategiją, organizacijos administracijos

struktūra, darbo reglamentas, darbuotojų pareiginiai

nuostatai, darbo užmokesčio dydis, komandiruotės,

vietos plėtros strategijos keitimas, renginių

organizavimas, naujų narių priėmimas ir t.t.





 Pasirengimas vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimui

 Vietos bendruomenių metai



Sėkmingai užbaigti  projektą “Pasirengimas naujos vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimui” .

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.



 Sėkmingai įgyvendintas 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.



Pagrindiniai žingsniai, ruošiantis naujos VPS 

įgyvendinimui:

 2015-09-30 Baigta parengti ir pateikta vertinimui 

“Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros 

strategija”;

 2015-10-06 Atliktas teigiamas administracinės 

atitikties vertinimas

 2015-10-22 Atliktas teigiamas VVG tinkamumo 

vertinimas 



Pagrindiniai žingsniai, ruošiantis naujos VPS 

įgyvendinimui:

 2016-03-08 Įvyko pirmasis VPS gynimas ŽŪM 

Projektų atrankos komitete;

 2016-05-17 Įvyko antrasis VPS gynimas ŽŪM 

Projektų atrankos komitete;

 2016-05-24 ŽŪM potvarkiu skiriamas finansavimas 

VPS įgyvendinimui



Pagrindiniai žingsniai, ruošiantis naujos VPS 

įgyvendinimui:

 2016-07-29 Pasirašyta VPS įgyvendinimo sutartis su 

NMA;

 2016-10-30 Atliktas VPS keitimas...

... ir dar rengimas daugelio dokumentų, planų, 

atsakymų į užklausimus, pataisų teikimas taisyklių 

projektams ir t.t.



Vietos plėtros strategija įvertinta maksimaliu 100 balų

vertinimu, todėl VPS skirta maksimali paramos suma

4 600 488 Eurų.

Planavome 2016 metais atlikti pirmą kvietimą teikti

paraiškas, tačiau ŽŪM, NMA laiku neparengė teisės

aktų, reikalingų atlikti šias procedūras (dar nei vienas

kvietimas nėra paskelbtas Lietuvoje). Šiuo metu

ruošiame dokumentaciją pirmajam kvietimui atlikti.



 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.)



Potencialių vietos projektų pareiškėjų aktyvinimas ir

mokymas – viena svarbiausių VPS sėkmingo

įgyvendinimo prielaidų. 2016 m. pradėjome mokymų

ciklą potencialiems pareiškėjams. Įvyko mokymai

šiomis temomis:

Verslo plano rengimas

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra











 Kauno r. VVG sieja sena draugystė su Lenkijos Vakarų

pamario vaivadijos VVG “Lider pojezierza”.

Planuojamas bendradarbiavimo projektas 2014 – 2020

m. laikotarpiu. Projektu sieksime sutvarkyti atmintinas

vietas.

 2016 m. rugsėjo mėn. pas mus lankėsi šios VVG

atstovų grupė. Svečiai dalyvavo vietos bendruomenių

mugėje, lankė turistines Kauno rajono vietas, kartu

aptarėme planuojamo projekto detales.







 2016 m. spalio mėn. Kauno r. VVG delegacija lankėsi

Lenkijoje, VVG “Lider pojezierza” organizuotoje

konferencijoje. Konferencija buvo skirta mūsų kolegų

iš Lenkijos organizacijos įkūrimo 10 metų sukakties

paminėjimui.

 Konferencijos metu aptarėme naujųjų strategijų

įgyvendinimo pradžios aktualijas, tarptautinio

bendradarbiavimo projektą.



 2016 m. rugsėjo mėn. administracijos vadovė K.

Švedaitė–Damašė buvo komandiruota į Vokietiją, kur

dalyvavo LEADER tarptautinio bendradarbiavimo

seminare.

 Buvo užmegzti nauji kontaktai su Vokietijos

Brandenburgo žemės NVO ir VVG. Aptartos šalių

VVG bendradarbiavimo galimybės ir apsvarstytos

galimos temos, problemos, kurias reikėtų spręsti.







Dar viena svarbi  VVG deleguota funkcija – tai vietos 

projektų priežiūra kontrolės laikotarpiu.

Priežiūra vykdyta sekančiais metodais:

 Užbaigtų projektų metinių ataskaitų surinkimas ir 

patikrinimas;

 Patikrų organizavimas projektų įgyvendinimo 

vietose;

 Įvyko posėdis, skirtas bendruomeninių verslų 

projektų įgyvendinimo aptarimui.   









Parodoje “Sprendimų ratas” buvo organizuota

socialinio verslo ekspozicija. Joje dalyvavo Kauno

rajono VVG. Buvo pristatomi rajono

bendruomeniniai verslai ir amatai.







Nacionaliniai renginiai, kuriuose dalyvavome:

 Vietos bendruomenių metų atidarymas;

 Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis;

 Vietos bendruomenių mugė Litexpo rūmuose;

 Vietos bendruomenių metų uždarymas.















Rajoniniai renginiai, kuriuos organizavome:

 Vietos bendruomenių metų atidarymas;

 Akcija “Geri darbai bendruomenei”;

 Strategijos viešinimo konferencija (vietos bendruomenių 

metų uždarymas). 

















 Nuoširdžiai dėkoju visiems organizacijos nariams,

buvusiems ir esamiems valdybos nariams,

administracijos darbuotojams už bendrą veiklą nuo

2004 metų. Tikiu, kad mūsų visų pastangos prisidėjo

prie to, kad Kauno rajonas tampa vieta, kurioje gera

gyventi. Linkiu sėkmės naujam pirmininkui ir tikiuosi,

kad kartu dirbdami, sėkmingai įgyvendinsime 2016 –

2022 metų vietos plėtros strategiją ir atliksime kitus

svarbius darbus.



KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

www.kaunorvvg.lt

info@kaunorvvg.lt

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

