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VIETOS VEIKLOS GRUPE

VO,,U GES ONO VIETOS VEIKLOS GRUPE6'
ALDYBOS IRINKIMO PROTOKOLAS

16-09-15 Nr. 4
Ukmeree

val.

Agne

Dalyvauja: WG adm racija: Agne kait€, Evelina Kaseliene.

, Aldlona Medoniene, Vltautas Adolfas Mardauskas,

Susirinkimas ivYko 1 7:00

Susirinkimo pirmininke

Susirinkimo sekretore -

WG valdybos nariai:

Izolda Go3tautaitd,

Romas Pivoras.

VVG nariai: Vygantas

DARBOTVARI(E:

1. Del dalyvavimo

2. Del M[sq partne

3. Del techniniq V

4.Kiri klausimai.

1.  Da

KALBEJO. Ukmerges

dallwiams, kad 2016 m.

LEADER mug6, i kuri4

Ukmerges VVG proj

Vilniaus ir Utenos vi

ataskait4 (pridedama).

NUTARTA: Klausimas

ina Kaseli

ija

Verenius, gele Jokubyniene, Vaidotas Kalinas, Sarunas Zentelis,

Gvozdiene, Aukse PusvaSkiene, Aldona Kabokiene.

tineje k ij oj e Estij oj e pristatymo.

s u S

S igyvendi klausimq.

no VVG jektq vadove Agne Kanapeckaite primine susirinkimo

rugpjldio 24- 6 d., Jiineda, Estijoje vyko tarptautinio bendradarbiavimo

vykti buvo ta Ukmerges VVG pirmininke Klavdija Stepanova ir

vadove Kanapeckaite. Sioje mugeje taip pat dalyvavo Taurages,

veiklos gru atstovai. Projektq vadove pristate vis4 komandiruotds

nformacinio , balsavimas nevyko.

KALBBJO. Ukmergesrajono VVG ektu vadove

2 . M

dalwiams. kad kaip partneriai,

) .

Agne Kanapeckaite

dalyvauja dviejuose

pristate susirinkimo

projektuose, kuriuos

igyvendina CoomPanion

rajono VV



Vienas i5 jq ,,Jaunieji

darbo grupe vyko 2015 m

a6t0vas.

Projekto tikslas - Padeti

visuomeng, kurioje mt

siekiama suteikti region

didZioj oj e Baltij os j[ros

Projektu siekiama:

. Sukurti tarptautini

' Numatlti Pri

. Padr4sintijauni

Projektq vadove Pristate

Seminarai vyksta Pas v

projekto partneriais taiP

(PaneveZys). Seminare

rajono VVG (bfitinai) ir

parengta ataskaita ir krei

Projektq vadove

registruotis patiems. R

valdybos narius nusprg

partneriais ir bendradarbi

Kitas projektas, kuriame

pat igyvendina CoomPa

juros regiono bendradarb

pletoti versl4 atsinauji

projekto veikla yra

Zmon6s,20-40 metq

ir (arba) versl4, susijusilsu

vyks spalio 17-20 dienor$i

Agne Kanapeckaite paai

traukinio bilietus i

organizacijose. Regi

apie asmens patirti Sioj

Zmones sekandiame iai i5rinks potencialiausius asmenis.

i". Pirmoji, ivadine, Sio projekto konferencUa -

lapkridio 27- dienomis, kurioje dallvavo ir Ukmerges rajono WG

inti gyvenjq migracij4 i5 kaimo vietoviq ir kurti viening4, tolygi4

skirtingos kartos dirba kartu. Taip pat projekto veiklomis

mybg pasinaudoti didesne demokratine itaka, taip kaip

taip kurti tvui4kaimo Pletr4.

ir kaimas

jaunimui

iono dalyje i

tinkl4 (kaimo

ir metodus ugdl.ti lyderius kaimo vietovese;

matyti save p "sekming4 kaimo ateiti".

kad rugsejo d. organizuojamas Sio projekto seminaras Ukmergeje.

sus partnerl Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Svedijoje. Lietuvoje Sio

dar yra Stulginskio universitetas ir Jaunqiq ukininkq ratelis

iediamas dal i jaunimas nuo 15 iki 30 metq, taip pat Ukmerges

q vadova.i ir valdymo organo nariai. Po Sio seminaro bus

tolimesnems proj ekto veikloms'

dalyvius pakviesti seminare dalyvauti jaunim4, taip pat

i rugsejo 23 dienos. Taip pat Agne Kanapeckaite pakviete

Ukmerges VVG ir toliau nori bflti tgstinio projekto

ion Kalrnar (Svedija).

dalyvau'ia kaip partneriai yra,,Ateities energija", kuri taip

vedija), ir kuris finansuojamas Svedijos instituto Baltijos

tikslas yra padeti ir ikvepti jaunus verslininkus pradeti ir

ir energijos vartojimo efektyvumo srityje. Pirmoji Sio

organizavimas. I5 Ukmerges kviediami dalyvauti 7-8

s Sioje srityje, pletojantys arba ketinantys pletoti veiklas

ia energ;ija ir energijos vartojimo efektyvumu. Storykla

spalio 16 ir grlLti spalio 21. Stovykla vyks anglq kalba.

kto vykdy.tojai apmoka visas i5laidas: skrydi i Stokholm4,

iln4 i5laikym4 ir papra5e informacij4 pavie5inti savo

palio 14 dienos. Registruojantis reikia atsiqsti informacij4

vadorie pasifild, kad jei uZsiregistruos daugiau nei 8



Taip Pat Projektq vadovepristate valdY

pakviete valdYbos narius ir ba

partneriais ir bendradarbi su Coompa n Kalmar (Svedija).

NUTARTA: Ir toliau bfit partneriais

projektuose ir dalYvauti o tl veiklose.

Balsavo: ,,nL"' 9; ,,Prie5"-; "susilaik6"

nariarns, kad planuojamas teikti tqstinis projektas ir

i ar Ukmerges WG ir toliau nori blti tqstinio projekto

uose coompanlon I{J,o* llr,lfi lswnfiJififfiuol0

10 d. isr*ymu Nr. 3D-357 buvo atliktas vietos pletros

inicijuotos vietos pldtros bUdu, atrankos taisykliq 27'l'3'

teriitorijoje (taikoma NVO). AtsiZvelgiant i pateikt4

Tec

KALBEJO. Ukmerges

dalyviams, kad birZelio

"LEADER" projektq

2016 -2023 metq vietos Stros strategt

finansuojama Lietuvos imo pletros

no VVG jektq vadove Agne Kanapeckaite primine susirinkimo

l d . L i kaimo pletros 2014-2020 metq programos priemones

komiteto yje patvirtinta Ukmerges rajono vietos veiklos grupes

a. Ukmerges rajono vietos veiklos grupes strategija, kuri

14-2020 rnetq programos leSomis, buvo fvertinta 97 balais

ir jos iglvendinimui 201

Agne Kanapeckaite taiP

2023 mefi4lai otarpiu skirta | 873 460 Eur parama.

pristate, to paties projektq atrankos komiteto posedZio metu buvo

i5sakytos pastabos kai iq vietos pl€ strategijos priemoniq ir (arba) veiklos sridiq atrankos

kriterijams ir tinkamu s4lygoms,taip pat kai kurir+ priemoniq tinkamiems paramos

vadove i vo susirinkimo dalyvius, kad Lietuvos Respublikosgavejams.TaiP Pat Proje

Zemes fkio ministro 20

strategdq, igYvendinamq

punkto papunkdio Pakeiti

Zemes fkio ministro 201

buti taikoma tinkamumo

paraiSka, teritorijoje

teritorijoje ir vykdYti

informacij4 atliekame

6 m. birZeli

bendruomeni

kuriame

VPS vy

ias VPS

lyginamosios dalys. Si metu priv

ikslintor; didZiausios paramos vietos proj ektui iglvendinti

verslo projektq igyvendinimui galime skirti iki 70 proc.

paramos. Pakeitimai

kadangi dar nebuvo

svarstyti rajono VVG valdybos 2016-06-09 posedyje Nr. 2,

oficialus ektq atrankos komiteto protokolas.

Agne Kanapeckaite Pasi atlikti

1. Atsakydami iPi j4 pastab4 ime, kad vadovaujantis vietos projektq, iglvendinamq

bendruomenes inicii vietos p adminisfi:avimo taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos

d. isakymuNr. 3D-544, 18.1.3.1. punktu, parei5kejui galim. rugsejo 2

s4lyga: buti istruotu VPS vykdl'tojos, kuriai teikiama vietos projekto

rajono savi ybes, kurioje veikia VPS vykdytoja, atstovaujamoje

cijas:

.  9. '1.1.2.4. : ,,Ukmergdsrajone registruotos ir iprasting veikl4 vykdandios vie5osios

or ganizac"ijq ! statym4".f staigos, isteigtos Pagal iausybini

.  9 .1 .2 .1 .4 . : ,,Ukmerges jone registruotos ir iprastinq veikl4 vykdandios vie5osios

iqfaisos- isteistos oasal wriausvbini oreanizaoilq istatym4"



. 9.1.2.2.4. punktas:

istaigos, isteigtos Pagal

2. Atsakydami i an

teikiamiems pagal

gyventi kaime didinimui"

galim4 veikl4 ,Parama

didinimui" ne maZiau

btti asmenys iki 29

dokumentai bei knrtu su

pateikiami v eikly dalYvil4

pasirinkta siekiant fi

pat paLymime, kad verti

projekto igyvendinimo

papildomq, su vietos Proj

3. Atsakydami i

Atliekame sekandias V

. 9.1 .1.2.7. punkt4

partneryst€je su kitom

Vadovaujantis VPS ren

kurie, naudojant balq si

daugiausia pridetines

investicijos i

instrukciia turi bfiti

sistem4, bus taikomi si

vertes) vietos proj ektus.

4. Atsakvdami i

5. Atsakydami i

veiklos. Taip pat

kriterijumi siekiame di

projektq parei5kejq ir

VPS priemoniq sekmi

projektq vykdYojq akt

numafi'tu finansuoti vei

j4 bus organizuojamos profili Sviediamosios veiklos socialinio verslo, bendruomeninio

9.1.2.3.7. punkt4

,,Ukmergds ne registruotos ir iprasting veikl4 vykdandios vie5osios

riausybiniq ganizacijq istatYm4"'

mime, kad 5i tinkamumo s4lyga taikoma tik projektams,j4 pastab4

veikla ivairiU jaunimo iniciatyvU kiirimuisi ir motyraoijos
PS g.1.2.2.6. punkt4: ,jei projektas igyvendinamas pagal

iniciatwu kfrimuisi ir motyvacijos gyventi kaime

veiklq dalyvitl ir (arba) projekto naudos gavejq turi

tinama paraiikoje pateiha informacija ir ksrtu pateikti

jimo praiymu ir vietos proieho ig,tvendinimo atasksita

nurodl,Tqs veiktq datyviT amiius). Si tinkamumo s4lyga

rjektus ir iSvengti dirbtinitl projekto s4lygtl kfrimo' Taip

jekto vykdytojo pateiktus mokejimo pra5ymus ar vietos

itarimams, VPS vykdytoja visuomet turi teisg papra5yti

u susijusiq dokumentq'

patiksliname VPS ir atsisakome sio atrankos kriterijaus.

iju atrankos kriterijumi: ,,2' projehas igSntendinamas

ls (pateikiama laisvos formos partneryst€s sutartis)"'

i b[ti nurodyti bent du vietos projektq atrankos kriterijai,

i siekiant atrinkti ir finansuoti geriausius (sukuriandius

u atrankos kriterijumi: ,,1. proieho metu atlieknmos

'! nekilnojamqii turtq". Vadovaujantis VPS rengimo

vietos projektq atrankos kriterijai, kurie, naudojant balq

finansuoti geriausius (sukuriandius daugiausia pridetines

irtq1pastab4patiksliname VPS ir atsisakome Sio atrankos kriterijaus.

patikslirLame VPS ir atsisakome Jrisq minimos remtinos

Zvelgsime i antrqq rekomendacij4, kadangi Siuo atrankos

veiklq sklaidos bei naudos. Priemone yra skirta vietos

4 pas

me, kad

proje

dytojq ui, igiidZiq igijimui, kurie tiesiogiai susijg su parenglos

. Priemones lglvendinimu siekiama skatinti ir didinti

bendradarbiavim4, gilinti Zinias kitose VPS priemondse

q srityse. P skinta mokymuisi vis4 gyvenim4, todel igyvendinant



verslumo, trumPos mat

proj ektq parei5kej ams ir

Praeit4 finansavimo Peri

Siuo finansavimo Peri

ribotas, todel Siuo

parei5kejas, bet ir kitos

veiklq sklaid4.

6. Atsakydami i SeStEj4

maZiau kaip 50 Proc.

NUTARTA: Atsakant i

pateikti projektq vadovds

1. Atsakydami ipi

bendruomenes inicij

Zemes fkio ministro 201

bflti taikoma tinkamumo

parai5ka, teritorijoje

teritorijoje ir vykdYi ve

informacij4 atliekame se

.9 .1 .1 .2 .4 .  punk tas :

istaigos, isteigtos pagal

.  9.1.2.1.4.  punktas:

istaigos, isteigtos pagal

. 9.1.2.2.4. punktas:

istaigos, isteigtos pagal

2. Atsakvdami i

teikiamiems pagal remi

gyventi kaime didinimui

galim4 veikl4,,paratrra

didinimui" ne maZiau

buti asmenys iki 29

dokumentai bei knrtu

pateikiami veikltl

pasirinkta siekiant fi

kdytojams

Skejo

vietos plet

s4lyga: b[ti

,,Ukmerg0s

,,Ukmergds

,,Ukmerg0s

. Patiksli

ip 80 proc.

kielcvienu

pat palymime, kad vertnant vletos vykdy.tojo pateiktus mokejimo pra5ymus ar vietos

tiekimo inOs, inovacijq taikymo, bendradarbiavimo ir kitose

ose srityse.

igyvendino mokymq projekt4, kuriuo mokeme projektq vykdytojus.

tokiq gali iq neturime, kadangi administravimo biudZetas labai

kriterijumi siekiama, kad projekto veiklomis pasinaudotq ne vienas

ra seni[nijq organizaciios, taip uZtikrinant platesng projektq

tinkamumo s41yg4:,,parai5kos pateikimo metu ne

yra kaimo gyventojai"

kejimo agenturos prie Zemes flkio ministerijos uZklausim4

kaites si0lomus argumentus:

pastab4 ime, kad vadovaujantis vietos projektq, igyvendinamq

m. rugsejo 2

administravimo taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos

d. isakyrnu Nr. 3D-544, 18.1.3.1. punktu, parei5kejui gali

tu VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto

rajono savi

t4 VPS vykd

ldybes, kurioje veikia VPS vykdytoja, atstovaujamoje

ios teritorijoje (taikoma NVO). AtsiZvelgiant i pateikt4

ias VPS k

one registruotos ir iprastingveikl4 vykdandios vie5osios

veikl4 rykdandios vie5osios

veikl4 vykdandios vieSosios

riausybiniq izacijq lstatym4".

one registruotos ir iprasting

riausybiniq

riausybiniq

ne registruotos ir iprasting

q istatym4".

i4 pastab4 mime, kad 5i tinkamumo s4lyga taikoma tik projektams,

veikl4 ivairiq jaunimo iniciatyvq kfirimuisi ir motyvacijos

VPS 9.1 |.2.2.6. punkt4: ,jei projektas lgyvendinamas pagal

ivairiq jauni iniciatyvq kfirimuisi ir motyvacijos gyventi kaime

jekto veiklq dalyviq ir (arba) projekto naudos gavejq turi

amzlaus inama paraifkoje pateiha informaciia ir kartu pateikti

ijimo praiymu ir vietos projeho ignendinimo atasknita

sarafaL kuri nurodytas veiHq datyvitl amiius). Si tinkamumo s4lyga

i tikslinius jektus ir i5vengti dirbtiniq projekto s4lygq ktrimo. Taip



projekto fgYvendinimo

papildomq, su vietos Proje

Atliekame sekandias VPS

. 9.1.1.2.7. punkt4

partnerystdje su kitomis

Vadovaujantis VPS

kriterijai, kurie, naudoj

(sukuriandius daugiausia

. 9.1 .2.3.7. Punkt4

investicijos i

instrukcija turi buti

sistem4, bus taikomi si

vertes) vietos Proj ektus.

4. Atsakydami i ke

5. Atsakydami i

veiklos. Taip Pat PaLYm

kriterijumi siekiame di

projektq parei5kejq tr

VPS priemoniq sekmi

projektq vykdy'tojq

numatytq finansuoti vei

j4 bus organizuojamos

verslumo, trumpos

proj ektq parei5kej ams ir

Praeit4 finansa

vykdyojus. Siuo fi

biudZetas labai ribotas,

ne vienas parei5kejas,

veiklq sklaid4.

nemaLialkaip 50 Proc.

Susirinkimo pirmininke

Susirinkimo sekretord

rJaS:

ildome

orgonuact

mo instrukcij

balq si

atrinkti i

tarimams, VPS vYkdYtoja visuomet turi teisg papra5Yti

u susijusiq dokumentq.

ikslinarne VPS ir atsisakome sio atrankos kiterijaus.

atrankos kriterijumi:,,2' projektas ignendinamas

(pateikiama laisvos formos partnerystris sutartis)"'

turi bflti nurodyi bent du vietos projektq atrankos

bus taikomi siekiant atrinkti ir finansuoti geriausius

fu
ts

) vietos projektus.

papildome iu atrankos kriterijumi ,,I.projeho metu atlieknmos

teise pri 'i neki'lnoiamqii turtq". Vadovaujantis VPS rengimo

1ti bent du vietos projektq atrankos kriterijai, kurie, naudojant balq

finansuoti geriausius (sukuriandius daugiausia pridetines

!l Siuo

irt4jq pastab4 inane VPS ir atsisakome Sio atrankos kriterijaus'

4 patiksliname vPS ir atsisakome Jiisq minimos remtinos

kad gsime i antrq4 rekomendacij4, kadangi Siuo atrankos

projekto veiklu sklaidos bei naudos. Priemone yra skirta vietos

kdytojq mo ui, fgfld:Ziq igijimui, kurie tiesiogiai susijq su parengtos

iglvendini u. Priemones igyvendinimu siekiama skatinti ir didinti

bendradarbiavim4, gitinti Zinias kitose VPS priemondsem4, supnnu

u sritvse. Prie o skirta mokymuisi vis4 gyvenim4, todel igyvendinant

profili Sviediamosios veiklos socialinio verslo, bendruomeninio

tiekimo inds, inovacijq taikymo, bendradarbiavimo ir kitose

kdytojams jose srityse.

period4 i inorne mokymq projekt4, kuriuo mokeme projektq

vlmo peil tokiq galimybiq neturime, kadangi administravimo

kriterij umi siekiama, kad proj ekto veiklomis pasinaudotq

ir kitos s rajono organizacijos, taip uZtikrinant platesnq projektq

iksliname tinkamumo ,,paraiSkos pateikimo metus4lyg4:

Agne Kanapeckaite

Evelina Kaselien6

jtl yra kaimo at!"



KOMAND

Agne Kanapeckaite

(vardas, pavarde, Pareigos)

Komandiruotds laikas ir

Komandiruotds tema:

Komandiruot6s tikslas:

planuojame pradeti rengti

Saliq. Siame renginYje
v1megzti tarptautinio
VPS) isipareigojome igYve

2016 m. ruenifliio 24 d.

Oficialius prane5imus kon
Europos kaimo Pl€
Danijos verslo

Suomijos Zemes [kio
Vokietijos Nacionah

Latvijos Zemes tikio

Lietuvos Zemes ukio

Lenkijos Zemes fikio i

Svedijos kaimo tinklo

Prane5imq metu gauta i

metu pateikta informacija i
valstybes taiko skirtingus re
parei5kejams.

DANIJA:
- Danijoje WG ir ZnWC
nera populiarus.

Nera parai5kq teikimo

IENIO VALSTYBNTN NT,I'SKAITA

m. rugsejo16 d.
Ukmerge

i r U

indio 24-26 d., Jiineda, Estija
iavimo LEADER muge.
su uZsienio 5a1iq vietos veiklos grupemis- 2017 metais

iavimo projektus, kuriems btrtini partneriai i5 kitq

p 200 dalyviq i5 ivairiq Saliq, todel tai buvo puiki proga

us. Taip pat rengiant vietos pletros strategijas (toliau -

principq - tinklaveikos ir bendradarbiavimo.

Lietuvos WG tinklui, kadangikaip parode prane5imq

reglament4 skirtingos
veiklos grupems, tiek

I Europos parlamento ir tarYbos
skirtingas s4lygas tiek vietos

tarptautinio bendradarbiavimo projektus, bet jie

projektai tarp Danijos WG:
vietoviq vystymas;
gerinti kaimo vietoviq vystym4si ir ekonomini

kurie numat5rti jq strategijose.
iudZeto, kuris skiriamas VVG kiekvienais metais, todel

UOTES U

201

a

a

a

a

a

a

a

a

Pagrindiniai prioritetai :

1. naujq darbo vietq mas 1r

2. veikla ir investici kurios

gyvybingum4.
- Atrankos kriterijai: WG proJ
- Finansavimas: finansavi ateina i5

bendradarbiavimo proj ektai 1ja su

: 2016 m. ru
inio bendrad

1"".r*"
nti vien4 i5

Ljoje ska

tinklo atst
atstove;

inisterijos
kaimo p

atstovas.

ija labai

inant t4

kalavimus ir

eidZiama te

, atviras

- BendradarbiavimoProj nera ski atskira finansavimo eilutes.



2. Priemone,, imas":proj

- Bendradarbiavimo Projektqtikslas - naujas idejas ir sprendimus problemoms, su

kuriomis susiduria vietos W pletodamos ( ) savo teritorij4. I5naudoti vietos galimybes ir

skatinti bendradarbiavim4 tarPkaimi5kq vi q ne tik ES bet ir uZ jos ribq.

- Numatomas tarPtautinio projektq skaidius - neapibreZtas.

iektq biudZetas - WG padios nusprendZia savo- Bendras tarPtautinio
biudZeto (VPS) viduje. Proj
- Bendriejireikalavimat

1. tarptautinio

4. turi b[ti numatYtos
5. maksimali projekto

6. maksimali Paramos
7. finansavimo i

- Kvietimas teikti Parai5kas:
l. nera konkretaus lmo, paral

2. Siuo metu jau gali teikti

3. kas gali kreiPtis : vles1 lr

altematvvos:

ktus fi VVG;

Visoje KPP programoje skirta 23 rnln eur'

vimo projektams:

proj ktai turi atitikti VPS ir bent vien4 iS 6 KPP

i turi atitikti WG nustaQrtus atrankos kriterijus;

- 5
-  1 8 0 eur vienai WG;

- 100

gali btrti pateikiamos bet kuriuo metu;

SUOMIJA
- Kaimo pletros Programjoje

1. Priemond,,Leader": Proj

kitos organizacijos, k
- I5laidos:

1. darbo uZmokestis tr

2. keliones i5laidos;

3. paslaugq pirkimas;

4. nuomos i5laidos;

5.medliagos, prekds

VOKIETIJA
Viso 321 VVG, 13 teritori

vlmo

r ar paclos G.

kvi

[o De

vimo

Nuolat vykstantis proj ektq

Temine orientacij a: vietos strategi

Pirmasis susitikimas fi iamas tik i

Finansavimo intens - 90 proc.

io bendradarbiavimo Parai5kas ;
ivat[s j uridiniai asmenys, iskaitant Asociacij as,

atvejais;

LATVIJA
- Viso 35 VVG i5 jq 6 ZR
- Iki 2016 metq gruodZio bus patvi tarptautinio bendradarbiavimo taisykles;

- 2017 sausio-vasano is vyks kvi parengiamaj ai techninei pagalbai;

- Nuolat vykstantis lavlmo

- Maximum 4 menesiai mtu ffproJ

3 metai;- Maximali projekto trukme
- Bendradarbiavimas tarP (partne projektai) tarp WG ir panadiq orgarizaclitl,

kurios igyvendina veiklas i LEA ES ir trediosiose Salyse;
- Teritoriniam ir tarptautini
- Projekq verte ne maZesnenei 100 000

imui skirta 9 183 410 Eur.



LIETUVA
- Bendradarbiavimo
- Min 2partneiai, kurie

partneriais gali btti 2 W

Parengiamoji parama

Projektq verte iki 100

LENKIJA
- Temos: socialinio kaPitalo

vietos paveldo i5saugoj imas;

statyba ar rekonstrukcij a;
- Teritoriniam ir tarPtautini
- BendradarbiavimoProj
- Nuolat vykstantis
- Tinkamos i5laidos Parengi

l. vietos nuoma susi

2. irangos nuoma;
3. paslaugq pirkimas.

- Tinkamos bendradarbiavi
1. bendrosios i5laidos;

2. statybos darbq ir

3. programines i
uZ prekes Zenklq k[rim4.

4. nekilnojamo turto
5. naujos irangos,
6. atlyginimas proj

Svnnr.r,q,
Nera i5skirtiniq prioritetq,
Nauda turi ,,ateiti" i vien4
BiudZetas skirtas

- Skirtingi partneriai proj
- Kiekvienas parei5kejas tei
savo veiklq i5laidas ir dali
- Bendradarbiavimas gali
- Nuolat vykstantis bend
- WG gali padios nusprgsti
- Maximum 4 menesiai
- Pasiruoiimo vizitai gali
tikslas - veiklq ir biudZeto

ESTIJA
- Konkrehrs tikslai:

1. pagerinti verslini
2. skatinti socialine
3. pagerinti vietini
4. i5naudoti vietos

kontekste.
- Bendrai LEADERpTie

igyvendinimui - 88,3 mln.
skirta 90

ktams 900 000 Eur.
projektu igyvendina VPS tikslus, t'y.

000 Ew. 80 mtenswumas.
Eur, i 80 proc.

produktq ir paslaugq bendry rinkq vystymas;

inio turizmo ar rekreaciniq objektrl, kulttiriniq objektq

subjektq verslumo skatinimui.
i skirta 14 9ll000 Ew.

numatyti V

ams il ren

projektq i

atnauj inimas, licenzij q ir patentg isigij imas; atlyginimas

$angos nuom
ikos ir kitos

koordinuojan asmenims.

VPS
torij4, bet os gali bflti vykdomos betkur;

gali i skirtingq fondq le5as;

ia atskiras savo teritorijos vietos veiklos grupei: numato

iSlaidq, q kaip koordinavimo (atlyginimo);

tarp: WG, WG, kitq organi zacljr4;
kvietimas;

au turint konkredi4 idej4. Pasiruo5imo vizito
pasfasymas.

konkurencin

t ;
ym4, itrauki t ivairius subjektus;

ia14 ir gali rasti inovatyvius sprendimus vietos pletros

Eur. (parengiamajai paramai - 1,7 mln. Ew; VPS

imo ir animavimo i5laidos negali vir5yti 20 proc.



- Tarptautinio bendradarbiavi projektai j

5 parai5kos4 projektai pateikti vertinimui;
- Planuojama igYvendinti aPie

kokie reikalavimai taikomi

tikslus, prioritetus, kad

40 tarptautin

- Parengiamosios Paramos i

- Tarptautinio bendradarbiavi projektq i
- DidZiausia paramos suma i bfti di
- VVG savo VPS numate Prel marlas

- Tarptautinio bendradarbiavi projektai
- Mokejimo agenttra tikrina i5kq ti
- Projekte dalyvauja maZiausii 2  WG;
- Maximali projekto trukme 3 metai;

- Tarptautinio bendradarbiavi projektai

- Maximum 60 dienq vertini ui ir projektq

Pirmqi4 konferencij os dien4

Partnerluskogu vietos veiklos A

Taip pat diskutavome aPie stes

tinkl4. Parneryste Prasidejo
projekto,,sustainable Rural

konferencija. Sios temos

pletros strategijas.

ypad aktuali

Pirm4i4 konferencijos dien4

diskutavome su skirtingq 5a

vertinimas ir fgyvendinimas,

rtraukq ir
q vietos vei
kaip skirtin

2015

irtingose Saly

iarrt tarptau

Antrosios konferencij os

(Workshop'q). Pirmoje

turizmo tema, antroje dienos

Lietuvoje vystomus amatus.

Konferencijos organizatoriai

skirtingose srityse.

taip pat

2016 m. ruepiiiiio 25 d.
prm4ll

dalyje Li

lvie -
Pirmojo

konkretiis projektq kaip rrysto

sritis yra skatinama ir remti Salyse,

metu ..Menas it arratai" i

dvarai, LEADER param4
teikiandiais, pramogq, kul
Praktiniq uZsiemimq metu
generuoj ant tarpregioniniq ir

201 25-
An1l:q4 konferencijos dien4 iSvykome i
partneryste". Viso konfere ijos metu bu

Estijos regionus. Abi dienas
dienos buvo naudingos

rykdo, i5girdome ir

savivaldybes pavyzdf.

us lydejo T

siektin4 partnerystes tarp vietos verslo, bendruomenes ir

- l

teikiami: 2 projektai jau vykdo veiklas;

bendradarbiavimo projektq. BiudZetas 2 500 000 eur'

proc.;
inimo intensywmas - 90 Proc.;

kaip 200 000 eur;
inio bendradarbiavimo proj ekq idej as;

iausia patvirtinami VVG valdyboj e;

i btiti igyvendinti iki2020 12men;

irtinimui.

ir radome bendry galimq projektq idejrl su Raplamaa

galimas partnerystes sritis'
su Hans-Olof Stilgren, kuris atstovavo Svedijos kaimo

, kada Lietuvoje, Ukmerges rajone buvo organizuota

ugh youth, Entrepreneurship and Innovation" baigiamoji

[gyvendinant 2014-2020 finansavimo laikotarpio vietos

imu metu mums aktualiais klausimais taip pat daug

grupiq atstovais: kaip vyksta vietos pletros strategijq

Salys ruo5iasi tarptautinio bendradarbiavimo proj ektams,

Kalbejomes apie skirtingq VVG vietos pletros strategijq

ius proiektus galetume kreiptis i atitinkamas WG'

ge dalyviiq s4ra54, kurie iesko partneriq bendradarbiauti

buvo organizuota 12 skirtingq praktiniq uZsiemimq

VVG tinklo atstovai dalyvavo darbineje grupeje kaimo

ir amatai, kurios metu taip pat skaite prane5im4 ir pristate

inio uZsiemimo ,,Kaimo turizmas" metu buvo pristatyti

turizmas Lenkijoje ir Suomijoje, kokia turizmo kryptis,
paslaugos sifilomos Salyse. Antrojo praktinio uZsiemimo

ius ir pavydetinus pavyzdLius, kaip kulturos paveldas -

su kitomis investicijomis, tapo daugiafunkcines paslaugas

ietos produktq realizavimo centrais.

iai ir diskusijq metu gauta informacija tikrai pagelbes

r lp idejas.

patirties keliong Tartu regione ,,Bendruomenes ir

organizuotos 6 gerosios patirties keliones ! skirtingus
kaimo pletros asociacijos atstove Heili Petkin. Sios dvi

i pamateme kaip isikflrg bendruomenes, kokias veiklas

nt: t



5a

Pl0tra.
Bendruomene dideliame

aktyviq pramogq - laiPYniq

pasinaudojant kaimo Pletros

ne LEADER Priemones
antrame - vaikq Zaidimo
privadioms Sventems, tadiau j

Kaip susitikimo metu Pasako
kadangi ir padiame kaime Yra

ko fsirenge (pastate) bendruomends namus, 5a1ia irenge

kurioje Svendia Sventes. Bendruomenes namai pastatyti

is "Kaimo atnaujinimas ir pletra" planiniu b[du, tadiau

ruomends namq auk3te irengta sale, pirtis, virtuvdle,

ui nakvynes vieta. Bendruomenes namal nuomuoJaml r

pirmininke, jq bendruomend yra nedidele - 35 nariai,

70 gyventoju.

sklype, Salia

is. Pirmame

ir esant pore
turi vykti be
bendruome

daugiau ne



Aplankeme Pilf, kuri

konferencijq sale, taiP Pat

vietos savivaldos ir verslo Pa
LEADER projekt4, taiP Pat isi

savivaldybei. Joje irengtas muziejus, koncertq ir

privadiam verslui. Tai puikus partnerystes ta{p

es irengti golfo laukai, kuriq iranga isigyta fgyvendinant
ir konferencijq salei.



Salia pilies igYvendintas dar LEAD projektas - pastatytas 'National Geografic"

langas i garnfq. Viso Tartu irengtr 7 langai.

lias" V

,,Svogflnq kelio" lankYtojai vo jega.s ivairiose amatq dirbtuvese ir virimo klasdse

ruo5iant maist4 i5 vietiniq
savo jegas fotografijos di

inktis paveldo turus, mokyis Saudymo i5 lanko, i5bandyti

lomos p;aslaugos paplaukioti didZiausiame Estijos eLere,

kuris skiria Sali nuo Rusijos,

sujungtos itinkla.

pasivaZineti dZipais per led4 ir daug kitq paslaugq, kurios

"svogflnq kelias" Yra nevy ija, krni4 vienija 17 nariq - verslininkq. Otganizaclia

geltonasis

nius, susijusius su nariq teikiamq paslaugq ar gaminamq

[gyvendirra LEADER finansuojamus projektus.
igyvendina projektus, daugi

produktq reklama, turistq Pri



Taip pat, tame Padiame m

parodos, galima uZk4sti, iSg

galerija yra viena i5 ,,Svogu

me galerij4, kuri bfrna atvira sezono metu. eia vyksta

rje gaminamas svogunq dZemas ir rabarbary vynas' Si



kytas kulturi
verslas.

Lu
verslininkusood).
Seno dvaro komPleksas Pri
savivaldybe, [kininkai, vYk
ir jame irenge gaIeij4, o dali

Salia atnaujintas didelis
yra vos 10 km. nuo Tartu iesto savi

ekonomLines ir kt. veikos lykdymui, dia isikfirusi vietos

vatus asrnuo i5 Suomijos restauravo vien4 i5 dvaro pastatq

vietos savivaldybei.

Jame I scena, dia vyksta visi miestelio renginiai' Nors miestelis

bendruLomene ir vietos verslininkai stengiasi pritraukti

i Tartu, kur ivairiq paslaugq pasi[la daug didesne. Park4gyventojus laisvalaiki leisti d o ne vazl



atnauj ino savivaldybe,

prisideda ir vietos verslas.bendromis jegomis priZiiiri
LEADER le5omis dvaro teri

savivald tiek bendruomend, kartu

JoJe Fengta ve vaikams ir jaunimui.

Kitame dvaro pastate, senose

pastate veikia "PIJB'as", kuri

sekmingos partnerystes,

"PIJB'o" vidq. Taip buvo
atnaujinus, Siuo metu jis Pui
plaukia turistiniai, paZintiniai

veda pati ,,PfJB'o" Seimini

Estijos turistq ir Zvejq.

flkininkas. Upes pakranteje, dar viename dvaro sodybos

moteris. Patalpas ji nuomuoja i5 savivaldybes, tadiau del

darbai buvo pasidalyti: pastato langus, duris ir fasad4

ir darbai brangiai kainuoja. Pati moteris irenge visq

pastatas buvo nenaudojamas, o bendromis leSomis ji

"PIJB'as" sulaukia daug lankytojq. Salia upe, kuria

sitloma 1,5 val. ekskursija po Luunja miesteli, kuri4
papietauti, atsigerti alaus. Taip pat 5i vieta populiari tarp

:



Sis projekto pavyzdys buvo

irengti 4 smulkiq kaimo
mieste. LEADER investicii

kaime veikiantiems smulki

vietos gamintojai taip gali

frengtais turgeliais, dia

usq komandai, kadangi LEADER projeklo le5omis buvo

Vienas i5 jq irengtas dideliame prekybos centre Tartu

tadiau galutine projekto nauda ir jo rezultatai tenka

. Estijos vietos projektq taisykles to nedraude. Smulkus

sing naud4, kadangi lyginant su kaimi3kose vietov€se

Zmoniq, bet pirkejai yra mokesni nei kaimo vietovdse.





Kelion6s metu tLmegzti
Pohj ois-Satakunta". Suomij
kri sta. antila@kankaanpaa. fi
Si[lomos temos (neverstos i
1.) BIOREG- Recycling
2.) Multiple use of forests -

3.) Skiing, wellbeing and
collaboration and different o
4.) Mushroom Road (this is
5.) Herbs and cultivation of "
6.) YEAH - Youngsters and
7.) 5starNature - Nature touri
8.) Sportacademy - New i
9.) Then project initiatives
10). Families bridge (worki
reconstruction of histori
overseas (Canada, USA, A
refu gee/immigration themati
well reconstruction of one
international event in our
towards United States.

ai su Krista
Siuo metu j galima teikti tarptautiniq projektq parai5kas, kontaktai:

ietuviq kalb4 skirtingai suprantamq savokq) :
ffiY, lity and alternative energyforms

economv maybe youth camps and forest owners sector)
(youth cam
initiatives)

on nature and skiing thematics, association level

ing quite but open still)
w forest

p education (now nearly closed for application)
project (sti open for a while)

n model for physical education from baby to seniors
cultural like theater. art. music under construction

name) - ics is, however, the immigration experiences and
ily ties back ith those searching the proper roots specially from
ia etc). This ject will have educational content regarding the

and in these
ofEuropean

times the persons are searching "more their roots" as
that of "great migrations" establishing for instance an

in which was ion one of the ports conducing persons to ship lines



*&ruffi

VISUOMENINE ORGAN

'fEiHtffi{flilru

CIJA,,U GES|RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPE"

Valdybos n q susirinkimas Nr. 4
16-09-15

Kontaktai (Tel.; El. paStas)

VyTAW 4 >
M**eAr/ t - \

t 4  V f s ) + ; -

'lcz 
/,,,2' Q-rn, ",

'6'(6 43 €6].<
'6 1?6,5 f lq
'6 

I / /rV fb
'6 

! ( tt( r d

e;rq [267


