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pridedami.

RAJONO

dalyvauja 58, is j4 35 VVG nariai (VVG nari4 yra 45). Kvorumas yra. Sqrasai

DARBOTVARKE:
I. Parengtos Taurages rajono vietos veiklos grupe 2016-2023 metq vietos pletros strategijos
pristatymas.
2. Del 2016 m. bendruomeniniq renginiq grafikq sudarymo.
3. Del savivaldybes bendruomeni4 remimo programos 2016 m.
4. Kiti einamieji klausimai.
1. SV ARSTYT A: Kadangi ne kartq buvo pristatinej ama SSGG analize, anket4 rodikliai, poreikiai,
kad sutaupyti laikq pristatoma pagrindines Strategijos dalys, kurios labiausiai nlpi VVG nariams, tai
Strategijos VPS priemoniq ir veiklos srieiq aprasymas bei prioritetq, priemoniq pagal veiklos sritis
finansinis planas tai ir pristate
VVG pirmininke N. TireviCiene. Strategija susideda is dviejq
prioritetq: I prioritetas: Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovese skatinimas ir II prioriteto:
Kaimo gyventojq socialinio gyvybingumo kaimo vietovese skatinimas. I prioritetui numatoma 87,3
% ir II prioritetui 12,7 % vietos projektams skiriamos paramos VVG numate sukurti 33 darbo
vietas, tai didziulis issOkis VVG, nes reikia isisamoninti, kad darbo vieta, skaieiuojama tik piIna
darbo vieta islaikant siq darbo vietq ir visus kitus jsipareigojimus 5 metus, labai gerai reikes
apsiskaieiuoti tiek pelno tiek ne pelno projektq gyvybingumq, pelningumq, VVG prisiima visq
kontroIes atsakomyby del pareiskejq isipareigojimq vykdymq.
I prioritetas skirstosi i 3 priemones: 1.0kio ir verslo pletra (kodai LEADER-19.2-6.2, LEADER19.2-6.4. ir LEADER-l 9.2-4.2.), 2. NVO socialinio verslo kOrimas ir pletra (kodas LEADER-19.2.
SA VA-I) kurio paramQs dydis priklauso sukuriam4 darbo viet4 skaieiaus
ir 3. "Smulkiq
bendruomenini4 ir kit4 pelno nesiekianci4 organizacij4 versl4 kurimas ir pletra (kodas LEADER19.2-SA VA-5) kur paramos dydis taip pat priklauso nuo sukuriamq darbo vietq skaieiaus.
II prioritetas skirstosi i 3 priemones: I. Vietos projektq pareiSkejq ir vykdytojq mokymas, igudziq
igijimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-3,
2. Parama kaimo gyventojq aktyvumo ir pilietiSkumo
skatinimas, bendrq iniciatyv4 remimas (kodas LEADER-19-SA VA-6) ir 3. Parama investicijoms j
viS4 rOsi4 mazos apimties infrastrukturq (kodas LEADER-I 9.2-7.2.).
Taurages rajono savivaldybes Meras
iskele klausimq del minimalios
paramos sumos veiklos
sritims "Parama ne zemes ukio verslui kaimo vietovese pradeti" ir "Parama zemes ukio produktq
perdirbimui ir rinkodarai", kadangi paramos intensyvumas tik 50 % zmogui ypae jaunam prisideti
prie paramos dar tiek bus sudetinga, kadangi ypae jaunimas, neturi turto, kad galetq jj uzstatyti ir
pasiimti kreditq is banko. lis siUlo numatyt'! minimaliq paramos sumq mazinti 5000 eur4. Verslo
atstovai tam nepritare sakydami, kad per dideli isipareigojimai ma.zai paramos sumai ir ar mes
norime kiekybes ar kokybes. Kadangi isiplieske diskusija buvo nutarta balsuoti. Balsuojant tik 5
asmenys buvo pries, kad paramos minimali suma liktl/ kaip numatyta Strategijoje 10000 eurq,
likusieji balsavo uz tai, kad minimali paramos suma sioms dviems veiklos sritims but4 sumazinta
iki 3000 eur4. Kadangi daugiau diskusij4 del kit4 Strategijos punktq nebuvo buvo pasiUlyta pritarti
parengtai Strategijai.

NUT ART A: minimali paramos suma veiklos sritims "Parama ne zemes iikio verslui kaimo
vietovese pradeti" (kodas LEADER-19.2-6.2)
ir "Parama zemes iikio .produktq perdirbimui ir
rinkodarai" (kodas LEADER-19.2-4.2) butq 5000 eurq, pritarti parengtai Taurages rajono vietos
veiklos grupe 2016-2023 metq vietos pletros strategijai. Balsuota vienbalsiai "uz". (pridedami
susirinkimo dalyviq ir VVG nariq dalyvavusiq ir pritarusiq parengtai Strategijai sl!rasai).
2. SV ARSTYTA: kalbejo mero pavaduotoja Ausrine Norkiene, kad bendruomenes daro renginius
ir renginiai dazniausiai bun a vienu metu keliose bendruomenese, reiketq pagalvoti apie tai, kad
daryti stambesnius renginius, 0 ne daug maziukq. Biitq gerai sudaryti stambesniq renginiq grafikl!
2016 m.
NUT ARTA: iki rugsejo 30 d. pristatyti Ritai Matemaitienei
priimtas bendru sutarimu.

2016 m. renginiq grafikus. Nutarimas

3. SV ARSTYTA:
kalbejo mero pavaduotoja Ausrine Norkiene, kuri kele klausiml! del
savivaldybes bendruomeniq remimo paramos. Norima, kad si parama biitq efektyviai panaudojama,
turetq atsirasti kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai. Lygiavos principas neskatina bendruomenes
siekti geresniq veiklos rezu1tatq. Prasoma bendruomeniq pateikti pasiiilymus, kaip turetq biiti
skirstoma savivaldybes bendruomeniq remimo parama 2016 m.
NUTARTA: iki rugsejo 30 d. Ritai Matemaitienei pateikti pasiiilymus savivaldybes bendruomeniq
remimo programos skirstymui.
4. SVARSTYTA: VVG pirmininke paviesino kvietiml! i rengini, kuri organizuoja Jaunimo reikalq
departamento
prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos rengini "Jaunimui draugiska
bendruomene", kuris vyks Vilniuje "Green Vilnius Hotel" viesbutyje rugsejo 18 d. Kas dirba su
jaunimu gali kreiptis del issamesnes informacijos.
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