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DALYVAUJA: Tauragesrajono vietos veiklos grupeje yra 31 narys turintis balsavimoteisg.
pridedamas.
Susirinkimedalyvauja28 nariai.Kvorumasyra. Susirinkimodalyviqsqra5as
DARBOTVARI(E:
1. WG pirmininko2010m. veiklosataskaita;
2. 2010m. finansineir veiklosprieZi[roskomisijosataskaita;
3. VVG pirmininkorinkimai;
4. Valdybosnariqrinkimai;
5. VeiklosprieZilroskomisijosrinkimai;
6. Kiti einamiejiklausimai.
Pirmininkeperskaitedarbotvarkg
ir pasifllej4patvirtinti. Darbotvarkepatvirtintabendrusutarimu.
Balsqskaidiavimuireikalingai5rinktibalsqskaidiavimokomisij4.Pasiulytoskandidat[ros- A.
Jakiene- komisijospirmininkd,nariai- J. Dragunas,R. Noreikiene.Balsqskaidiavimokomisija
patvirtintabendrusutarimu.
1. SVARSTYTA: pirmininkepristateveiklos ataskait4.ApZvalgojebuvo akcentuotaI strategijos
[gyvendinim%jos rodiklius. Kalbetaapie vykdytq projektinEveikl4 mokymus,kelionEi BirZus.
Ataskaitojei5samiaipristatesusitikimussu WG delegacijomisi5 Lenkijos,Estijos,KazlqR[dos,
kuriose
Vilkavi5kio, informavoapie pasira5y-tas'bendradarbiavimo
sutartis.[vardino organizacijas
WG atstovaujaTauragesbendruomeniqinteresus,apie dalyvavim4 ivairiuose renginiuose,
jog 10bendruomeniniq
papildeVVG gretas,
konferencijose,
mokymuose.
PasidZiauge
organizacijq
glaudZiuir konstruktyviubendradarbiavimu
su Meru ir savivaldybesadministracija,Taurages
kreditounija.Pasifllytapriimti pirmininkoataskait4balsuojant.
Komisijaskaidiuojabalsus.
Prie5- ndra,susilaikd- ndra,ui-28 balsai.
prieprotokolo.
priimta.Ataskaitapridedama
NUTARTA: Pirmininko2010m. veiklosataskaita
2. SVARSTYTA: finansingveiklos ataskait4pristateWG buhaltereD. PetroSiene.
Susirinkimo
dalyvius informavo apie esamaspinigines ld5as,turim4 turt4 jo nudevejimq gaut4 tikslin[
finansavimeper metus bei jo panaudojim4 leiq sumas skirtas ir panaudotasmokymams,
igyvendintusir dar vykdomusprojektus,[vardino sumasgautasi5 nario k 2 proc mokesdiqbei
gautasper metuspal[kanas.Veiklos prieZitiroskomisijospirmininkeA. Urbutiendsu nariaisA.
Gendroliumiir J. Samo5kaivertino Tauragesrajono vietos veiklos grupesbuhalterinesapskaitos
bfikle teigiamai,jog VVG turtas yra naudojamaspagal paskirti buhalterineapskaitatvarkoma
pavyzdingai.Vykdomosveiklosneprie5tarauja
istatuosenumatytaiveiklai. Pasi[lyta D. Petro5ienes
ir A. UrbutienespristaSq 20IA m. finansingir veiklos prieZiuroskomisijos ataskait4priimti
balsuojant.Komisija skaidiuoj
a balsus.
Prie5- nera,susilaike- nera,vr,-28 balsai.
NUTARTA: 2010 m. finansine ir veiklos prieZiuroskomisijos ataskaitapriimta. Ataskaitos
pridedamos
prieprotokolo.
3. SVARSTYTA: Tauragesrajonovietosveiklosgrupespirmininkorinkimai. VVG pirmininkeN.
Tirevidienesavokandidatrirqpirmininko rinkimuosei5kelepati, turedamaaiSki4vizijq ir tikslus

kuriq siekia VVG. A. Bei5ys pirmininko kandidattrai pasiUle R. Rimkieng. Rimkiene atsisake
dalyvauti pirmininko rinkimuose. Daugiau kandidaturq pasi[lyta nebuvo, norindiq taip pat'
Pasifllyta VVG pirmininke i5rinkti N. TirevidienEbalsuojant.Komisija skaidiuoja balsus.
Priei - 1 balsas,susilaike- ndra,rrZ- 27 balsai.
NUTARTA: Tauragesrajono vietos veiklos grupespirmininke i5rinktaNijole Tirevidiene.
4. SVARSTYTA: Taurages rajono vietos veiklos grupes valdybos nariq rinkimai. Pirmininke
pasiflle naujos sudeties VVG valdyb4 atsiZvelgiant I i5laikytas proporcijas tarp lydiq 40160 ir
sektoriq(ne pelno organizacijos50, vietosvaldZios25 ir verslo 25).
1. RamuteNoreikiene
ValdZios atstovai:
2. Rita Dumbliauskaite
3. JonasSamo5ka

atstovai:
verslo

i.Ilil,llr1iil'.u"','uT.

6. Aleksas Skirmantas
l.AndLelaJakiene
Socialiniaipartneriai:
(bendruomeninirlorga- 8. LaimaSveikauskiene
nizacijq deleguoti atsto- 9. RomualdasLevanauskas
10. Albina Urbutiene
vai)
11. Laima Barauskiene
12. RomanDikterev
Prie5 nera,susilaike ndra,uZ-28 balsai.
NUTARTA: Tauragesrajono vietos veiklos grupesvaldybqpatvirtinti.
5. SVARSTYTA: veiklos prieZilros komisijos rinkimai. R. Dumbliauskaite pasi[le Sios sudeties
veiklos prieZitros komisij4 pirmininke - A. Urbutiene, nariai - A. Turdinavidius, L. Sugintiene.
Daugiau gauta pasifllymq nebuvo. Pasi[lyta balsuoti uZ vis4 komisij4 kartu. Komisija skaidiuoja
balsus.
Prie5- ndra,susilaike- nera, uZ-28 balsai.
NUTARTA: patvirtinti veiklos prieZiuroskomisij4
6. SVARSTYTA: pirmininke informavo apie Lietuvos kaimo bendruomeniq s4skryd[ kuris vyks
Giruliuose birZelio 11-12 d. Pra5e iki geguZes23 d. informuoti apie bendruomenirtrdalyvavim4
jame.BirZelio11-16d.
6.1. VVG organizuoja dalykinq keliong I Austrij4 40 asmenqvietos projektq parai5kq teikejams,
valdybos nariams ir VVG administruojantiemsasmenims. Le5os i5 dviejq Saltiniq. I5 strategijos
projekto le5q
igyvendinimo le5q vyktq valdybos nariai ir strategij4administruojantysasmenys,o i5
,,Mokykimes ir dirbkime kartu" vietos projektq parei5kejai.
6.2. Pirmininke kalbejo apie strategijosigyvendinimo darbus,pasiflle naujai suformuotai valdybai
susirinkti geguZes25 d. tolimesniq darbtl aptarimui.
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