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AKMENES RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPE
Kudirkos g. 27, Naujoji Akmene, LT-85145

1m. kodas 300052135
Akmenes r. VVG valdybos posedzio

PROTOKOLAS
2011 m. liepos 28 d. Nr. 31

Naujoji Akmene

Dalyvavo: VVG valdybos nariai: Algirdas Bucys, Zita Vaisvyliene, Vitalija Zakiene, Vilnija
Voznikaityte, Svajunas Vilkas, Genovaite MaCiuviene, Rimantas Kraujutis, Stanislovas Macius.
VVG nare Gintaute Urbaitiene.
Projekto administratore Aida Venclaviciute.
POSEDZIO DARBOTV ARKE:

1. Del strategijos keitimo.
2. Del vykimo pas uzsienio ir Lietuvos VVG.
3. Del papildomo projekto administratoriaus etato steigimo.
4. Del VVG strategijos viesinimo konferencijos organizavimo.

SVARSTYT A. 1. Dei strategijos keitimo.
1.1. Prioritetth tiksll!, priemonil! ir veiklos sricil! tikslinimas.

Algirdas Bucys primine valdybos nariams, kokie strategijos rodikliai buvo nustatyti, rengiant
VVG strategij'l:_.Siandienine situacija rodo, jog nuo 2007 m. is dalies pakito kaimo gyventojll
poreikiai, kai kurios anksCiau numatytos strategijos prioritetll veiklos sritys, remiantis "Kaimo
atnaujinimo ir pletros" taisyklemis, apskritai nera remiamos. Todd Zemes ukio ministerijos
inicijuojamas strategijos keitimas yra ypac savalaikis.

Aida Venclavicil1te VVG nariams pristate susitikimll su kaimo bendruomenemis rezultatus, jll
isreikstus projektinill veiklll poreikius.

A.Bucys pasilile bendrai visiems kartu performuluoti anksciau strategijoje apibreztus prioritetus,
tikslus ir priemones, kurie neatitinka siandienos situacijos.

G. MaCiuviene pasilile atsizvelgti i tuos prioritetll priemonill apibrezimus, kurie ypatingai
susiaurina galimll potencial ill pareiskejll rat'l:_pvz.ekologiskll ukill kooperacijos pletra.

A. VenclaviCiute apibendrino kaimo bendruomenill susitikimll apklausll duomenis ir issakytas
valdybos narill pastabas ir pasilile tokias formuluotes:
1 Prioritetas. Kaimo versll! ispletimas ir s~lygl! jiems sudarymas.
1. Tikslas. Ivairinti kaimo versIus, didinti pridedamcti'l:_vert~ ir kaimo gyventojll pajamas.
2. Tikslas. MaZinti kaimo Zmonill priklausomum'l:_nuo zemes Ukio veikios ir didinti uzimtumq,
Priemone. Parama verslo kurimui ir pletrai.
Veiklos sritys: Parama teikiama altematyvioms ukio veikloms, iskaitant pagrindines paslaugas
(pelno siekianCius projektus) kaimo vietoveje.
Priemone. Perejimas prie ne femes ukio veiklos.
Veiklos sritys: Remiama ne zemes ukio veikla, iskaitant amatus ir paslaugas.
2 Prioritetas. Kaimo turizmo ir poilsio paslaugl! pletra.
1 Tikslas: Skatinti kaimo turizm'l:_.
Priemone. Kaimo turizmo veiklos skatinimas.
Veiklos sritys: Kaimo turizmo skatinimas, iskaitant amatll pletr'l:_kaimo turizmo sodybose.
Turistinill stovykIll kaimo vietovese ikurimas ir pIetra (isskyrus misko vietovese).



3 Prioritetas. Skatinti bendruomeniskum~ ir gerinti poilsio organizavim~.
Tikslai:
1. Telkti kaimo gyventojus bendfl!:kaimo klausimtJ: sprendimui.
2. Sudaryti sct1ygasivairitJ: socialinitJ: grupitJ:zmonitJ:darbui ir turiningam poilsiui.
3. Organizuoti kulturos paveldo prieziurct ir panaudojimct.
Priemone. Viesosios paskirties pastatl{ renovacija ir atnaujinimas, pritaikant juos gyventojl{
socialinil{poreikil{ tenkinimui.
Veiklos sritys: Kaimo vietovei svarbitJ: statinitJ: rekonstravimas, remontas, jtJ: aplinkos tvarkymas,
pritaikant juos daugiafunkciniai paskirCiai.
Priem one. Kulturos paveldo prieiiUra ir issaugojimas.
Veiklos sritys: Istorin~, etnokultUrin~ vert~ turinCitJ: kaimo paveldo objekttJ: ir krastovaizdzio
komponenttJ: issaugojimas ir modemizavimas, iskaitant tradicinitJ: amattJ:kiemelitJ: kurimct ir kt.
Priemone. Krastovaizdiil{ ir visuomenines paskirties erdvil{ tvarkymas.
Veiklos sritys: Sporto aikstyntJ:, zaidimtJ: aikstelitJ: irengimas, inventoriaus isigijimas ir k1. ParktJ:
skvefl!:atnaujinimas. Prieigos prie vandens telkinitJ:,parktJ:ir poilsio zontJ:irengimas ir sutvarkymas.
Stebejimo kamertJ:prie viestUtJ:erdvitJ:irengimas.
4 Prioritetas. Gerinti infrastruktfir~ ir aplinkosaugos situacij~ kaime.
Tikslai:
1. Gerinti kaimtJ: ir gyvenviecitJ: infrastruktUrct.
2. Diegti aplinkos kokyb~ gerinanCias sistemas.
Priem one. Gatvil{ ir kelil{ sutvarkymas
Veiklos sritys: Gyvenvietes ribose esanCitJ: vietines reiksmes privaziavimtJ: infrastruktfuos,
nepatenkanCios i kelio Sctvok'l:,tvarkymas, gatvitJ:apsvietimo irengimas ir k1.
Priemone. Aplinkos apsaugos infrastrukturos gerinimas
Veiklos sritys: Drenazo sistemtJ: irengimas, atnaujinimas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotektJ:
tvarkymo sistemtJ: irengimas ir atnaujinimas. Vandens gerinimo, gelezies salinimo sistemtJ:
irengimas, atnaujinimas.
G. Urbaitiene pridure, jog isvardinti prioritetai, priemones ir veiklos sritys atitinka ES remiamas
veiklos sritis.

BALSA VIMAS: "uz" pasiUlytas prioritettJ:, tiksltJ:,priemonitJ: ir veiklos sriCitJ:naujas formuluotes -
8, pries - 0, susilaike - O.
NUTARTA: strategijos prioritetus, tikslus, priemones ir veiklos sritis isdestyti taip:
1 Prioritetas. Kaimo versll! ispletimas ir s~lygl! jiems sudarymas.
3. Tikslas. !vairinti kaimo verslus, didinti pridedam<uctvert~ ir kaimo gyventojtJ: pajamas.
4. Tikslas. MaZinti kaimo ZmonitJ:priklausomumct nuo zemes Ukio veiklos ir didinti uzimtum't,
Priemone. Parama verslo kurimui ir pletrai.
Veiklos sritys: Parama teikiama altematyvioms Ukio veikloms, iskaitant pagrindines paslaugas
(pelno siekianCius projektus) kaimo vietoveje.
Priem one. Perejimas prie ne iemes ukio veiklos.
Veiklos sritys: Remiama ne zemes ukio veikla, iskaitant amatus ir paslaugas.
2 Prioritetas. Kaimo turizmo ir poilsio paslaugl! pletra.
1 Tikslas: Skatinti kaimo turizmct.
Priemone. Kaimo turizmo veiklos skatinimas.
Veiklos sritys: Kaimo turizmo skatinimas, iskaitant amattJ:p1etrctkaimo turizmo sodybose.
TuristinitJ: stovykltJ: kaimo vietovese ikurimas ir pletra (isskyrus misko vietovese).
3 Prioritetas. Skatinti bendruomeniskum~ ir gerinti poilsio organizavim~.
Tikslai:
4. Telkti kaimo gyventojus bendrtJ:kaimo klausimtJ: sprendimui.
5. Sudaryti sct1ygasivairitJ: socialinitJ: grupitJ:zmonitJ:darbui ir turiningam poilsiui.



6. Organizuoti kulturos pavel do prieziurtl ir panaudojimtl.
Priemone. Viesosios paskirties pastat11_renovacija ir atnaujinimas, pritaikant jUos gyventoj11_
socialini11_poreiki11_tenkinimui.
Veiklos sritys: Kaimo vietovei svarbil! statinil! rekonstravimas, remontas, jl! aplinkos tvarkymas,
pritaikant juos daugiafunkciniai paskirCiai.
Priemone. Kultilros paveldo prieiiiira ir issaugojimas.
Veiklos sritys: Istorin~, etnokultiirin~ vert~ turincil! kaimo paveldo objektl! ir krastovaizdzio
komponentl! issaugojimas ir modemizavimas, iskaitant tradicinil! amatl! kiemelil! kurimtl ir kt.
Priemone. Krastovaizdiil{ ir visuomenines paskirties erdvil{ tvarkymas.
Veiklos sritys: Sporto aikstynl!, zaidiml! aikstelil! irengimas, inventoriaus isigijimas ir kt. Parkl!
skvefl! atnaujinimas. Prieigos prie vandens telkinil!, parkl! ir poilsio zonl! irengimas ir sutvarkymas.
Stebejimo kamerl! prie viesl!il! erdvil! irengimas.
4 Prioritetas. Gerinti infrastruktiir~ ir aplinkosaugos situacij~ kaime.
Tikslai:
1. Gerinti kaiml! ir gyvenvieCil! infrastruktiirtl.
2. Diegti aplinkos kokyb~ gerinanCias sistemas.
Priemone. Gatvil{ ir keli11_sutvarkymas
Veiklos sritys: Gyvenvietes ribose esanCil! vietines reiksmes privaziaviml! infrastruktiiros,
nepatenkanCios i kelio Stlvokll.,tvarkymas, gatvil! apsvietimo irengimas ir kt.
Priemone. Aplinkos apsaugos infrastruktiiros gerinimas
Veiklos sritys: Drenaio sisteml! irengimas, atnaujinimas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekl!
tvarkymo sisteml! irengimas ir atnaujinimas. Vandens gerinimo, gelezies salinimo sisteml!
irengimas, atnauj inimas.
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1.2. Strategijos rodikliQ koregavimas.
A.VenclaviCiute paaiskino, jog kvietimas Nr. 1 ir konsultacijos rajono verslininkams parode,

kad butina koreguoti ir strategijoje numatytus rodiklius. Sudetingiausia situacija su vers[o
projektais. Verslininkai neisreiskia didelio poreikio teikti projektus. Kai kuril! nuomon~, skiriarna
per maia pinigl! suma, jog projektai butl! igyvendinti kokybiskai. Pirmo kvietimo metu buvo gautas
tik vienas verslo projektas, kuri veIiau pareiskejas atsieme. Priemonei "Perejimas prie ne zem~s
Ukio veiklos" skirta tik 34 528 Lt, 0 planuojama igyvendinti 5 projektus. Pagal priemon~ "Kaimo
turizmo veiklos skatinimas" planuota igyvendinti 10 projektl!, taciau rajone nera tiek zmonil!
uzsiimanCil! kaimo turizmo veikla.

A. Bucys pasiUle pagal priemon~ "Perejimas prie ne zemes Ukio veiklos" remti 1 projekttl arba
sios priemones atsisakyti. Pagal priemon~ "Parama verslo kurimui ir pletrai" numatyttl 10 projektl!
skaiCil! sumaiinti iki 5, tokiu budu bus galima pareiskejams pagal poreiki suteikti didesni
finansavimtl·

S. MaCius siUle pagal priemon~ "Kaimo turizmo veiklos skatinimas" numatyti igyvendinti 2
projektus" ir tai, zinant kiek rajone yra kaimo turizmo veikla besiverciancil! zmonil!, nezinia ar
pavyks pasiekti si skaiCil!.

A. Bucys patikino, jog keiCiant strategijos rodiklius, mes turime islaikyti dar strategijos rengimo
metu, uzsibrezttl bendrtl igyvendintl! projektl! skaicil! - 45. Jeigu sumazinome verslo projektl!
skaiCil!, turime padidinti ne pelno projektl! skaicil!. Verslo projektl! skaiCil! sumazinome 17 vnt.
vadinasi, vietoje numatyt4. 20, turime igyvendinti 37 ne pel no projektus.

BALSA VIMAS: "UZ" - pasiUlytus strategijos priemonil! rodiklius 8, pries - 0, susilaike - O.
NUTARTA:
Pritarti vietos projektl! rodikliams pagal priemones:
"Perejimas prie ne zemes Ukio veiklos" - 1 projektas;
"Parama verslo kurimui ir pletrai" - 5 projektai;



"Kaimo turizmo veiklos skatinimas" - 2 projektai;
"Kaimo atnaujinimas ir pletra" - 37 projektai.

1.3.Del strategijos lesq pasiskirstymo tarp prioritetq.
z. Vaisvyliene pasil1le atsakingai perZiUreti les4: pasiskirstym~ tarp strategijos prioritetl.!:.

Kadangi verslininkai jaucia didesni les4: poreiki, mazinant "Paramos verslo kiirimui ir pletrai"
priemones projektl! skaici4:, les4: sil1loma nemaiinti.

A. Bucys informavo, jog pagal "Kaimo turizmo veiklos skatinimas" supaprastintas taisykles,
didziausia paramos suma vienam projektui negali virsyti 150 000 Lt. Kadangi planuojama pagal si~
priemon~ igyvendinti 2 projektus, kaimo turizmo veiklos skatinimui antram prioritetui viso skirti
300 000 Lt. Likusi~ sum~ 148 864 Lt perkelti i 3 prioriteto ne pelno projektus.

A. VenclaviCiUte pabreze, jog poreiki4: analize rodo, kad daugiausia per vis~ strategijos
igyvendinimo Iaikotarpi planuojama gauti projektl! pagal 3 prioritet~. Iki siol strategijos
igyvendinimo paraiskoje 3 prioritetui buvo numatyta igyvendinti 5 projektus. Visi 5 projektai pagal
si prioritet~ jau buvo gauti pirmu kvietimu, taciau, kaip rode kaimo bendruomeni4: apklausos,
poreikis pagal si prioritet~ vis dar islieka didelis. BUtina didinti siam prioritetui bendr~pinigl! sum~.
Rengiant strategij'b didziausia paramos suma buvo skiriama 4 prioritetui "Gerinti infrastruktiir~ ir
aplinkosaugos situacij~ kaime". Pagal sio prioriteto 1 priemon~ numatomas gatvi4:, saligatvi4:
atnaujinimas arba nutiesimas, rajono vidaus kelil! isasfaltavimas. Pagal Lietuvos Kaimo pletros
2007-2013 metl! programos priemones "Kaimo atnaujinimas ir pletra" igyvendinimo taisykli4:
8.3.1. punkt~ sios veiklos neremiamos. Kadangi strategija buvo rengiama 2007 m., 0 priemones
"Kaimo atnaujinimas ir pletra" igyvendinimo taisykles buvo patvirtintos 2009 m., strategijos
vykdytojas negalejo numatyti, kad su rajono kelil! prieziiira susijusios veiklos nebus remiamos.
Sil1loma dali pinig4:, t.y. 3715279 Lt perkelti is 4 prioriteto i 3 prioritet~.

Z. Vaisvyliene, vadovaudamasi numatytl! projektl! skaiCiumi pagal prioritetus, pasil1le lesas tarp
prioritetl! ir priemonil! paskirstyti taip:
"Perejimas prie ne zemes Ukio veiklos" - ta pati suma 34 528 Lt.
"Parama verslo kUrimui ir pletrai" - ta pati suma 586976 Lt.
"Kaimo turizmo veiklos skatinimas" - 300 000 Lt.
"Kaimo atnaujinimas ir pletra" - 5 658493 Lt is .ill: 3 prioritetui - 4 720 587 Lt, 4 prioritetui - 937
906 Lt.

BALSA VIMAS: "UZ" - pasil1lyt~ les4: pasiskirstym~ tarp strategijos prioritet4: 8, pries - 0,
susilaike - O.
NUTARTA: Lesas tarp prioritet4: ir priemoni4: paskirstyti taip:
"Perejimas prie ne zemes Ukio veiklos" - 34 528 Lt.
"Parama verslo kUrimui ir pletrai" - 586 976 Lt.
"Kaimo turizmo veiklos skatinimas" - 300 000 Lt.
"Kaimo atnaujinimas ir pletra" - 5 658493 Lt is j4: 3 prioritetui - 4 720 587 Lt, 4 prioritetui - 937
906 Lt.

1.4. Dei strategijos igyvendinimo laikotarpio pratfsimo.
A. Bucys informavo valdybos narius, lead strategijos igyvendinimo pradzia buvo planuota 2008

m. rugsejo 01 d., taciau Akmenes VVG strategija buvo patvirtinta tik 2009 m. vasario 5 d. Del
uzsit~susio Akmenes VVG strategijos vertinimo nusikeIe ir strategijos igyvendinimo pradzia.
UZtikrinant numatytl! rodiklil! pasiekim'l:, butina prat~sti strategijos igyvendinimo trukm~.

G. Maciuviene, atsizvelgdama i vietos projektl! vertinim4: ir igyvendinim4: tempus, pasil1le
prat~sti strategijos igyvendinimo laikotarpi iki 2015 m. rugsejo 1 d.

BALSAVIMAS: "UZ" - 8, pries - 0, susilaike - O.



NUTARTA: Prate(sti strategijos igyvendinimo laikotarpi iki 2015 m. rugsejo 1 d.

1.5. Del siuo metu numatytos 3 prioriteto 2 priemones atsisakymo.
A. VenclaviCiute paaiskino, kad siuo metu 3 prioriteto antra priemone yra "Plesti jaunimo,

moterl!, socialiai paieidziarnl! grupil! uzimtumo programas". Strategijoje si priemone apibiidinarna
kaip ivairil! renginil! organizavimas rizikos grupems bei tradicines ir progines meno ir sporto
sventes. Strategijos igyvendinimo paraiskoje nurodyta, jog visi Akrnenes VVG projektai bus
igyvendinarni pagal KPP III krypties priemones. Siuo atveju minkstieji projektai, tokie kaip
renginil! organizavimas pagal KPP III krypti nera remiarni, strategijos paraiskoje renginil!
organizavimui ir sventems nera numatytas finansavimas.

S. Macius pasiiile sios priemones apskritai atsisakyti, nes kaimo bendruomenes svencil! ir
renginil! organizavimui gali gauti finansavim'l is rajono savivaldybes ir Nacionalinio kaimo tinklo.

S. Vilkas pritare nuomonei, jog reikia skatinti kaimo bendruomenes dalyvauti ir kitose
prograrnose.

BALSAVIMAS: "VZ" - 8, pries - 0, susilaike - O.
NUTARTA: Atsisakyti strategijos 3 prioriteto 2 priemones "Plesti jaunimo, motefl!, socialiai
paieidziarnl! grupil! uzimturno programas".

1.6. Del strategijoje numatytq vietos projekto vertinimo procesq.
A. VenclaviCiute supaiindino VVG narius su strategijoje numatytais vietos projekto vertinimo

procesais. Siuo metu jie susideda is sill etapl!:
./ Administracines atitikties vertinimo;
./ Tinkarnurno skirti param'l vertinimo;
./ Projektl! naudos ir kokybes vertinimo.

Administravimo taisyklil! 126 punkte vertinimo etapai isdestyti taip:
Vietos projekto paraiskos vertinimo proceso etapai:
./ Administracines atitikties;
./ Tinkarnumo skirti lesas vietos projektui igyvendinti vertinimas;
./ Pirrnumo ir (arba) naudos ir kokybes vertinimas.

IS praktines puses gana ilgai uztrunka naudos ir kokybes vertinimas ir nesant jungtukarns "ir
~.. (arba)" sis vertinimo etapas yra privalomas. Kai kurios VVG sio vertinimo etapo netaiko. Siiiloma

strategijoje vertinimo etapus nurnatyti taip pat kaip ir administravimo taisyklese.

BALSA VIMAS: "VZ" - 8, pries - 0, susilaike - O.
NUTARTA: Strategijoje vietos projektl! vertinimo etapus isdestyti taip:

./ Administracines atitikties;

./ Tinkarnumo skirti lesas vietos projektui igyvendinti vertinimas;

./ Pirmurno ir (arba) naudos ir kokybes vertinimas.

1.7. Del amatq centrq pervadinimo l amatq kiemelius.
G. Vrbaitiene inforrnavo, kad Lietuvos kaimo pletros 2007-2013 metl! programos krypties

"Leader metoda igyvendinimas" igyvendinimo koordinavimo grupes 2011-05-25 dienos protokole
Nr. 8D-223(5.50) teigiarna, kad kai yra starnbus "Amatl! centrai" daug arnatininkl! neigyvendina
savo planl!. Tode! norint neatsisakyti siekiarnybes kurti ir puoseleti tradicinius amatus ir investuoto
i jl! iSliekarn~'l verte(, siiiloma apsiriboti maiesnes apimties projektais - arnatl! kiemeliais. Si
situacija budinga ir musl! rajonui , tode! siekiant skatinti tradicinil! arnatl! projektus, siiiloma
performuluoti rodiklius i arnatl! kiemelius.

BALSAVIMAS: "VZ" - 8, pries - 0, susilaike - O.



NUTARTA: Strategijos 12 Ienteleje "PIanuojami vietos pletros strategijos igyvendinimo rezultatai"
rodiklil! 11 punkte nurodytus amatl! centrus pakeisti i amatl! kiemelius.

1.8. Del strategijos rodiklio "sukurtq darbo vietq skaicius vnt." keitimo.
A. VenclaviCiUte paaiskino, jog siuo metu strategijos 12 lenteleje "Planuojami vietos pletros

strategijos igyvendinimo rezultatai" 8 punkte numatytame rodiklyje "sukurtl! darbo vietl! skaicius
vnt." po strategijos igyvendinimo laikotarpio planuojama sukurti 50 darbo vietl! vyrams, 70 vietl!
moterims.

Vadovaujantis Zemes Ukio ministerijos ir Viesosios politikos ir vadybos instituto parengta
"Kaimo gyventoj1!, besinaudojanCil! geresnemis paslaugomis, skaicius" ir " Naujai sukurtos darbo
vietos" metodikomis, darbo vietos gali bl1ti sukurtos arba islaikytos. Sukurtos darbo vietos -
paramos gavejo idarbintl! pagal darbo sutartis skaiCius ir sill asmenl! isdirbtl! piInl! darbo dienl!
skaicius. ISiaikytos darbo vietos - savarankiskai dirbanCil! asmenl! teikiancil! pasiaugas paramos
gavejui, skaiCius ir sill asmenl! paramos gavejo naudai isdirbtl! pilnl! darbo dienl! skaiCius
(nurodoma idarbintl{ asmenl{ skaiCius ir jl{ i§dirbtl{ pilnl{ darbo dienl{ skaiCius) arba pasiaugl!
teikejl! idarbintl! asmenl! skaicius ir sill asmenl! isdirbtl! pilnl! darbo dienl! skaiCius (nurodoma
idarbintl{ asmenl{ skaiCius ir jl{ isdirbtl{pilnl{ darbo dienl{ skaiCius).

Norint pasiekti uisibreitus rodiklius bUtina sukurtl! darbo vietl! rodikli pervadinti i "sukurtl! ir
(arba) islaikytl! darbo vietl! skaicius vnt.".

G. MaCiuviene pasitile gerai pasvarstyti, ar bus imanoma pasiekti tokius didelius darbo vietl!
rodiklius.

A. Bucys pasitile sukurtl! darbo vietl! vyrams skaiCil! sumaiinti iki 30, moterims iki 15.
Valdybos nariai isreiske savo pritarim<t.

BALSA VIMAS: "Ui" - 8, pries - 0, susilaike - O.
NUTARTA: strategijos 12 lenteles "Planuojami vietos pletros strategijos igyvendinimo rezultatai"
8 punkto rodiklius isdestyti taip:
Sukurtl! ir (arba) islaikytl! darbo vietl! skaiCius vyrams - 30. Is jl! iki 30 metl! - 3.
Sukurtl! ir (arb a) islaikytl! darbo vietl! skaiCius moterims - 15. ISjl! iki 30 metl! - 2.

1.9. DeI administravimo isIaidq finansinio plano perskirstymo.
~, A. Bucys pristate valdybos nariams, jog siekiant uZtikrinti strategijos rodiklil! pasiekim'l:, bl1tina

prat~sti strategijos igyvendinimo laikotarpi iki 2015 m. Dei ilgesnio strategijos igyvendinimo
laikotarpio bl1tina didinti ir administravimui numatytas islaidas. A. VenclaviCil1te paskaiCiavo, kad
administravimui maiiausiai reikia 1 010 000 Lt per vis<t strategijos igyvendinimo laikotarpi. A.
VenclaviCiUte valdybos nariams susipaiinimui taip pat isdalino finansinio plano islaidl! kategorijl!
perskirstymo lenteles pagal metus. Administravimui skirtos lesos bus didinamos nuimant trl1kstam<t
sum<tis priemones "Kaimo atnaujinimas ir pletra", 4 prioriteto ( t.y. 200 000 Lt).

Pagal strategijl! atrankos taisyklil! 2 pried<t Akmenes rajonui maksimali administravimui skirta
suma, nuo vietos pletros strategijai igyvendinti galimos paramos sumos, negali virsyti 1 288 600 Lt.

Igyvendinant strategij<t iki 2015 metl!, dideja ir mokejimo prasyml! skaicius. Planuojama
mokejimo prasymus teikti du kartus per metus.

2. Del vykimo pas uzsienio ir Lietuvos VVG.
A.VenclaviciUte pristate VVG nariams projekto "Akmenes rajono VVG ir potencialil! vietos

projektl! vykdytojl! aktyvumo skatinimas ir igl1diil! stiprinimas" numatyt<t veikll! grafik<t. 2011 m.
dalyvavimui tarptautinese konferencijose, parodose ir panasaus pobl1diio renginiuose, tiesiogiai
susijusiose su LEADER metodo igyvendinimu, numatyta 22 000 Lt. Pagal veiklos apras<tnumatyta
vykti i Skandinavijos salis.



G. Urbaitiene pasiiile paskirstyti lesas taip, jog butl! galima plaCiau susipaiinti su uzsienio
kolegl! patirtimi.

G. Maciuviene pasiule vykti pas tuos uZsienio partnerius, kurie labiau orientuojasi i jaunimo
uzimtumo didinim'l, socialiai paieidziaml! zmonil! integracij,!. Sios temos aktualios ir Akmenes
rajonui.

R. Kraujutis siiile dometis verslumo ugdymu, produktl! gamyba ir pardavimu kaimo vietovese.
A. Venclaviciute informavo, jog verslumo ugdymo projektai placiai igyvendinami Vengrijoje.
A. Bucys iPareigojo A Venclaviciut~ apklausti kaimo bendruomenes del jl! poreikio vykti i

tarptautin~ konferencij'l, bei konferencijl! ternl! pobudzio.
A Venclaviciute primine, jog pagal mokyml! projekt,! numatytos konferencijos ir salies regione.

Pagal veikll! plan,! siais metais numatyta vykti i Siaulil! apskrities VVG organizuojam,!
konferenci j ct.

Z. Vaisvyliene pasiiile vykti i Joniskio VVG organizuojam,! konferencij,!. Joniskio VVG
igyvendinusi ne mazai projektl!, bei bandom'!i'! strategij,!.

BALSAVIMAS: "UZ" - 8, pries - 0, susilaike - O.
NUTARTA: 1. Vykti i Joniskio VVG organizuojam,! konferencij'l, susijusi,! su Leader
igyvendinimu .
.[pareigoti A. VenclaviCiiit~ apklausti kaimo bendruomenes del dalyvavimo tarptautineje
konferencijoje.

3. Del papildomo projekto administratoriaus etato steigimo.
ABucys informavo, kad nuo 2011 m. rugpjucio 9 d. Gintaute Urbaitiene grizta is vaiko

auginimo ir prieziiiros atostogl!. Aidos Venclaviciutes darbo sutartis buvo sudaryta iki G.
Urbaitienes grizimo.

Isibegejus strategijos igyvendinimui, ruosiantis tarpteritoriniams ir tarpregioniniams projektams,
bei VVG ir potencialil! pareiskejl! mokymams, del padidejusio darbo kruvio siiiloma steigti dar
vien,! projekto administratoriaus darbo viet'!. Nuo 2011 m. rugpjuCio 9 d. projekto
administratoremis dirbtl! G. Urbaitiene ir A. VenclaviCiute. Jos dirbtl! pilnu etatu, po 40val.lsav.,
atlyginimas kiekvienai po 2500 Lt apskaiCiuoto darbo uzmokesCio litais per menesi be darbdavio

.r-. mokescil!.

BALSA VIMAS: "UZ" - 8, pries - 0 , susilaike - O.
NUTARTA: Nuo 2011 m. rugpjuCio 8 d. strategijos igyvendinimo laikotarpiui isteigti papildornai
antr,! projekto administratoriaus etat'!. ApskaiCiuotas darbo uzmokestis litais per menesi be
darbdavio mokescil! 2500 Lt.

Algirdas Bucys

Aida VenclaviCiute


