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POSEDZIO DARBOTV ARKE:
1. Del strategijos keitimo.
SVARSTYTA 1. Del strategijos keitimo.
Algirdas Bucys informavo VVG valdybos narius, kad pasikonsultavus su Zemes Ukio ministerijos
specialistais, bUtq_tikslinga koreguoti numatytus strategijos keitimus.
1.1.Del strategijos igyvendinimo laikotarpio prat~simo.
Administratore A VenclaviciUte pristate, kad kaip ir buvo planuota strategijos igyvendinimo laikotarpi
prat~sti iki 2015 m. rugsejo 1 d. 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 nusikele ir strategijos igyvendinimo pradzia. Uztikrinant
numatytl! rodiklil! pasiekiml:\:,bUtina prat~sti strategijos igyvendinimo trukm~.
Balsavimas "uz" -7, "pries" - 0, susilaike - 0 .
1.2. Del priemonill ,,Perejimas prie ne zemes ukio veiklos" ir "Kaimo turizmo veiklos skatinimas"
atsisakymo.
ABucys informavo, kad pagal strategijos igyvendinimo paraiskC\_III krypties priemonei "Perejimas
prie ne zemes Ukio veiklos" skirta 34 528 Lt ir numatyta uz siC\_sumC\_igyvendinti 5 projektus.
Potencialiis pareiskejai, ypac gaunantys maZas pajamas, nenori prisiimti finansinil! isipareigojiml!
(bankams, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims). Smulkus Ukininkai dafuiausiai neturi
galimybil! (ypatingai finansiniti) bei gebejiml! teikti paraiskas, trUksta nuosaVl.! lesl!, kad galetl!
finansuoti investicinio pobudzio projektus. Strategijos vykdytojas nuolat viesina veiklas, pagal
kurias potencialus vietos pareiskejai gali gauti paramC\_.Iki siol per visC\_strategijos igyvendinimo
laikotarpi nera kaimo turizmo projektl! poreikio. Atlikus apklausas matyti, jog nebus galima
igyvendinti uzsibreZtl! rodiklil!. Norint isteigti kaimo turizmo sodybl:\:, pareiskejas turi tureti
pakankamai finansinil! resursl!. Akmenes rajono savivaldybes duomenimis, siuo metu Akmenes
raj one yra tik du gyventojai uzsiimantys kaimo turizmo veikla. Neigiamos itakos priemones
igyvendinimui taip pat turi ekonomine situacija: neapibreZtUffias ir pesimistines prognozes lemia
pareiskejl! nenorC\_prisiimti verslo rizikos. Atsizvelgiant i susidariusiC\_situacijl:\:, bUtl! tikslinga
atsisakyti sil! priemonil!. Taciau kad ir kokia bUtl! ekonomine situacija Lietuvoje, turime stengtis
ivairinti kaimo verslus ir didinti jl! pridedamC\.iC\_
vert~. PlanuotC\_projektl! skaicil! (5 vnt. pagal

priemon~ "Perejimas prie ne zemes iildo veiklos" ir 10 vnt. pagal priemon~ "Kaimo turizmo
veiklos skatinimas") perkelti i Priemon~ "Parama verslo kUrimui ir pletrai".
Balsavimas "uz" - 7, "pries" - 0, susilaike - 0 .
1.3.Del strategijos ne pelno projektll 3 ir 4 prioritetll sujungimo.
G. Urbaitiene informavo, kad abu strategijos prioritetai yra finansuojami is priemones "Kaiml!
atnaujinimas ir pletra". Praktika parode, kad pagal 3 priorite1<\.vietos pareiskejai pateike daugiau
vietos projektl! ir uz didesn~ siam prioritetui numatyt~pinigl! sum% negu kad buvo planuota. Sunku
prognozuoti, kiek tiksliai pinigl! reikes vienam ar kitam prioritetui ateityje. Siekiant isvengti
nuolatinio pinigl! perkilnojimo is vieno prioriteto i kit% prasome leisti siuos du prioritetus apjungti,
papildant vienas kit~ tikslais ir priemonemis. Bendras planuojamas igyvendinti vietos projektl!
skaicius per vis~ strategijos igyvendinimo laikotarpi pagal priemon~ "Kaimo atnaujinimas ir pletra"
nepakis - isliks 20 vnt. ne pelno projektl.!.
Balsavimas "uz" - 7, "pries" - 0, susilaike - 0 .
1.4. ISlaidas, susijusias su vietos pletros strategijos igyvendinimo administravimu, padidinti
nuo 800 000 Lt iki 1 050000 Lt.
G. Urbaitiene informavo, kad prat~siant strategijos igyvendinimo laikotarpi, biitina numatyti
didesnes islaidas, susijusias su vietos pletros strategijos igyvendinimo administravimu. Todd
prasome administravimui skirtas islaidas padidinti iki 1050 000 Lt. Administravimui skirtos lesos
bus didinamos nuimant triikstaml:l_sum~ is priemones "Kaimo atnaujinimas ir pletra". BUtl! prasoma
padidinti strategijos administravimui skirtas lesas nuo 800 000 Lt (t.y. nuo 10 proc.) iki 1050 000
Lt, (t.y. iki 14 proc.) paramos lesl!.
Balsavimas "uz" - 7, "pries" - 0, susilaike - 0 .
1.5. Prasome leisti perskirstyti paramos lesas tarp III krypties strategijoje numatytq
priemoniq ir administravimo islaidq.
G. Urbaitiene informavo, kad siuo metu priemonei "Kaimo atnaujinimas ir pletra" skirta 5
709629 Lt, tai sudaro 84,2 proc. vietos projektams skirtos sumos. Kitoms priemonems, pagal kurias
planuojama igyvendinti verslo projektus skirta 1 070 368 Lt, tai sudaro 15,8 proc. vietos projektams
skirtos sumos.
Pagal uzsibreitus rodiklius planuojama igyvendinti 20 ne pelno ir 25 pelno projektus.
Atsizvelgiant i numatytl! vietos projektl! skaicil!, prasome sumazinti paramos sum~ skirt~ "Kaimo
atnaujinimas ir pletra nuo 5 709 629 Lt iki 4 949 398 Lt (nepazeidZiant strategijl! atrankos taisyklil!
18.6.2.2. punkto, jog Vietos projektams pagal KPP krypties "Gyvenimo kokybe kaimo vietovese ir
kaimo ekonomikos ivairinimas" priemon~ "Kaimo atnaujinimas ir pletra" turi bUti skiriama ne
maiiau kaip 73 proc. lesl!, numatytl! vietos projektams finansuoti).
Is gauto suml! skirtumo (760 231 Lt), 250 000 Lt perkelti i strategijos administravimo islaidas,
likusi~ sum~ - 510 231 Lt i priemon~ "Parama verslo kUrimui ir pletrai".
Balsavimas "uz" - 7, "pries" - 0, susilaike - 0 .
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