
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ” 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2018 m. kovo 23 d.  Nr. S-2018-1 

Pakruojis 

 

Susirinkimo pradžia 16.30 val., susirinkimo pabaiga 18.00 val. 

Susirinkimo pirmininkė  Marija Žiubrienė     

Susirinkimo sekretorė  Saidana Areimienė 

Pranešimas apie šaukiamą Vietos veiklos grupės ”Pakruojo rajono partnerystė” visuotinį narių 

susirinkimą nariams išsiųstas elektroniniu paštu prieš 5 kalendorines dienas iki susirinkimo dienos.  

Susirinkimo vieta: restoranas ,,Kruoja“, Vytauto Didžiojo g. 32, Pakruojis. 

Iš 40 narių susirinkime dalyvauja 26 balsavimo teisę turintys nariai arba įgalioti asmenys. 

Dalyvauja Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė” darbuotojai. 

Dalyvauja juridinių asmenų paskirti atstovai. 

Viso susirinkime dalyvauja 37 asmenys. 

 
DARBOTVARKĖ: 

Registracija. Sutikimo kava. 

1. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“  veiklos ataskaitos už 2017 m. 

2. Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2017 

m. 

3. Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“  revizorės ataskaitos už 2017 m. 

4. Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir valdybos 

pirmininko rinkimų. 

5. Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko rinkimų. 

6. Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ revizoriaus rinkimų. 

7. Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimo. 

 

Bendru sutarimu susirinkimo pirmininke patvirtinta Marija Žiubrienė. Sekretore – Saidana 

Areimienė, patvirtinta susirinkimo darbotvarkė. 

Pirmininkaujanti Marija Žiubrienė informavo, kad kiekvienas visuotiniame narių susirinkime 

dalyvaujantis narys, fizinis ar juridinis, turi vieną balsą. 

 

1. SVASTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“  veiklos ataskaitos už 

2017 m. 

Pranešėjas pirmininkas Alvydas Žuvininkas pristatė Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ veiklos ataskaitą už 2017 m.  

Susirinkimo nariai klausimų pirmininkui neturėjo. Marija Žiubrienė pasiūlė patvirtinti Vietos 

veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaitą už 2017 m. 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaitą 

už 2017 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „už“ –  25,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 1. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės 

atskaitomybės už 2017 m. 

Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė pristatė 

Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2017 m.  

Susirinkime dalyvaujantys nariai pranešėjai klausimų neturėjo.  

Susirinkimo pirmininkė Marija Žiubrienė pasiūlė patvirtinti Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo 

rajono partnerystė“ finansinę atskaitomybę už 2017 m. 
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NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ finansinę 

atskaitomybę už 2017 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „už“ –  26,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

 

3. SVARSTYTA:  Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“  revizorės 

ataskaitos už 2017 m. 

Susirinkimo pirmininkė Marija Žiubrienė informavo susirinkimo dalyvius, kad revizorė Regina 

Gaubienė parengė 2017 m. finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Revizorė informavo Vietos 

veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą, kad serga ir susirinkime dalyvauti negalės ir 

2018 m. kovo 20 d. vykusiame valdybos posėdyje finansininkė Jovita Trumpienė buvo įpareigota 

pristatyti Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 2017 m revizorės ataskaitą 

visuotiniame narių susirinkime. 

Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė pristatė 

Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 2017 m. finansinės veiklos patikrinimo 

ataskaitą. 

Susirinkimo nariai klausimų pranešėjai neturėjo. 

Pirmininkaujanti Marija Žiubrienė pasiūlė patvirtinti Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ revizorės ataskaitą už 2017 m.  

 NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“  revizorės 

ataskaitą už 2017 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „už“ –  25,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 1. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir 

valdybos pirmininko rinkimų. 

Susirinkimo pirmininkė Marija Žiubrienė  supažindino, kad vadovaujantis Vietos veiklos 

grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ įstatais, valdyba yra renkama 3 metų laikotarpiui, visuotiniame 

narių susirinkime iš 12 narių, kurie atstovauja trims skirtingiems sektoriams – pilietinės visuomenės 

ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc., verslo iki 35 proc. narių ir vietos valdžios iki 30 

proc. narių. Iš valdybos narių visuotiniame susirinkime yra renkamas valdybos pirmininkas. 

Valdybos nariais gali būti fiziniai ar privatūs juridiniai asmenys – Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo 

rajono partnerystė“  nariai ir Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ narių – juridinių 

asmenų paskirti ir įgalioti asmenys.  

Marija Žiubrienė paaiškino, kad tiek Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 

įstatuose, tiek VPS atrankos taisyklėse yra numatyta, kad valdybos nariai turi keistis vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus turi pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, 

tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – 

sektoriaus atstovą.  

Pirmininkaujanti Marija Žiubrienė pristatė Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 

narių sąrašą ir kokiam sektoriui kiekvienas narys atstovauja. 

Marija Žiubrienė pristatė, kad bus renkami penki pilietinės visuomenės sektorių atstovausiantys 

valdybos nariai  ir pakvietė susirinkimo narius teikti pasiūlymus. 

Į valdybos narius buvo pasiūlytas Arturas Stankevičius.  

Marija Žiubrienė pristatė, kad yra gauti nariais esančių juridinių asmenų protokolai, kurių 

nutarimais įgalioti dalyvauti Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos 

rinkimuose, atstovaujant pilietinės visuomenės sektorių: Zenonas Pekelis, pasiūlė Laipuškių kaimo 

bendruomenė,  Dovilė Pašakinskienė ir Simona Lipskytė, pasiūlė Pakruojo rajono jaunimo 

organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“, Gitana Misiūnienė, pasiūlė Ūdekų kaimo bendruomenė. 

Daugiau pasiūlymų nebuvo. 

Susirinkimo pirmininkė Marija Žiubrienė pasiūlė balsuoti už pasiūlytus asmenis į Vietos 

veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą, atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui: 

Arturas Stankevičius  „už“ –  19,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 7. 
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Zenonas Pekelis  „už“ –  21,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 5. 

Dovilė Pašakinskienė „už“ –  22,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 4. 

Simona Lipskytė „už“ –  21,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 5. 

Gitana Misiūnienė  „už“ –  23,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 3. 

Marija Žiubrienė pristatė, kad bus renkami keturi verslo sektorių atstovausiantys valdybos 

nariai ir pakvietė susirinkimo narius teikti pasiūlymus. 

Į valdybos narius buvo pasiūlyti: Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, Albinas Navickas, 

Alvydas Žuvininkas, Alvidas Vasiliauskas. 

Marija Žiubrienė pristatė, kad gautas nariu esančio juridinio asmens Pakruojo rajono 

verslininkų ir darbdavių asociacijos protokolas, kurio nutarimu įgaliotas dalyvauti Vietos veiklos 

grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos rinkimuose, atstovaujant verslo sektorių, Rolandas 

Kairys. 

Daugiau pasiūlymų nebuvo. 

Pirmininkaujanti Marija Žiubrienė balsuoti už pasiūlytus asmenis į Vietos veiklos grupės 

,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą, atstovauti verslo sektoriui: 

Genovaitė Jaškulienė „už“ –  25,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 1. 

Andrius Kvedaras „už“ –  21,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 5. 

Albinas Navickas „už“ –  20,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 6. 

Alvydas Žuvininkas „už“ –  10,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 16. 

Alvidas Vasiliauskas „už“ –  11,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 15. 

Rolandas Kairys „už“ –  13,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 13. 

Marija Žiubrienė pristatė, kad bus renkami trys vietos valdžios sektorių atstovausiantys 

valdybos nariai ir supažindino, kad yra gautas juridinio asmens Pakruojo rajono savivaldybės mero 

potvarkis ,,Dėl atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei vietos veiklos grupėje ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“. Atstovauti vietos valdžios sektoriui yra pasiūlyti: Artūras Jacevičius, Rasa Petravičienė, 

Marius Senulis.  

Pirmininkaujanti Marija Žiubrienė balsuoti už pasiūlytus asmenis į Vietos veiklos grupės 

,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą, atstovauti  vietos valdžios sektoriui: 

Artūras Jacevičius „už“ –  20,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 6. 

Rasa Petravičienė „už“ –  25,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 1. 

Marius Senulis „už“ –  13,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 13. 

NUTARTA: Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariais 3 metams 

išrinkti: 

Penki valdybos nariai atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui: Arturas Stankevičius,  

Zenonas Pekelis, Dovilė Pašakinskienė, Simona Lipskytė, Gitana Misiūnienė.   

Keturi valdybos nariai atstovauti verslo sektoriui: Genovaitė Jaškulienė, Andrius Kvedaras, 

Albinas Navickas, Rolandas Kairys.  

Trys valdybos nariai atstovauti  vietos valdžios sektoriui: Artūras Jacevičius, Rasa Petravičienė, 

Marius Senulis.  

BALSAVO: „už“ –  26,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

Marija Žiubrienė paaiškino, kad pagal įstatus valdybos pirmininkas renkamas iš valdybos narių 

ir  pasiūlė į valdybos pirmininkus Arturą Stankevičių.  

BALSAVO: „už“ –  19,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 7. 

 

5. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko 

rinkimų. 

Susirinkimo pirmininkė Marija Žiubrienė informavo, kad Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo 

rajono partnerystė“ pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, renkamas iš valdybos narių 3 

metų laikotarpiui ir pakvietė susirinkimo narius teikti siūlymus. 

Albinas Navickas pasiūlė Arturą Stankevičių. 

Alvydas Žuvininkas pasiūlė Zenoną Pekelį. 
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Daugiau siūlymų nebuvo. Pasiūlytiems kandidatams buvo suteiktas žodis pasisakyti, jie sutiko 

dalyvauti pirmininko rinkimuose. 

Susirinkimo pirmininkė Marija Žiubrienė pakvietė susirinkimo narius balsuoti. 

BALSAVO: 

Arturas Stankevičius ,,už“ – 14, ,,prieš“ – 0, ,,susilaikė“ – 12. 

Zenonas Pekelis ,,už“ – 12, ,,prieš“ – 0, ,,susilaikė“ – 14. 

NUTARTA: Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininku 3 metų 

laikotarpiui išrinktas Arturas Stankevičius. 

 

6. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ revizoriaus 

rinkimų. 

Susirinkimo pirmininkė Marija Žiubrienė pasiūlė Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ revizore 3 metų laikotarpiui  išrinkti Reginą Gaubienę, turinčią patirties ir darbo įgūdžių  

revizorės darbui atlikti. Marija Žiubrienė paaiškino, kad Regina Gaubienė susirinkime nedalyvauja 

dėl ligos, bet ji sutiko būti renkama į Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ revizores. 

Susirinkimo nariai pritarė siūlymui.  

BALSAVO: 

Regina Gaubienė ,,už“ – 26, ,,prieš“ – 0, ,,susilaikė“ – 0. 

NUTARTA: Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ revizore 3 metų laikotarpiui  

išrinkta Regina Gaubienė. 

 

7. SVARSTYTA: Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimo. 

 Susirinkimo pirmininkė Marija Žiubrienė supažindino, kad 2018 m. kovo 20 d. vykusiame 

valdybos posėdyje buvo apsvarstytas klausimas dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros 

strategijos keitimo, valdybos nariai pritarė strategijos keitimui. 

Marija Žiubrienė susirinkimo narius supažindino, kad strategijos pakeitimai inicijuojami pagal 

faktinę VPS įgyvendinimo eigą ir dėl teisės aktų pakeitimų bei atliekami vadovaujantis Vietos plėtros 

strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 

(suvestinė redakcija nuo 2017 11 10), Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 (suvestinė redakcija nuo 2017 11 10) ir 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. 

(suvestinė redakcija nuo 2017 11 25).  

Marija Žiubrienė išsamiai pristatė, kokių strategijos punktų keitimą inicijuoja VVG.  

Siūloma keisti strategijos 9 lentelėje ,,VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“ pateikto 

prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ 9.1.1.1. punkte įrašytos priemonės „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-5) 9.1.1.1.7. punkte įrašytą atrankos kriterijų 1) ,,Projekto veiklomis 

(rezultatais) kuriamos inovacijos VVG teritorijos lygiu“. Kriterijaus keitimas būtinas siekiant 

sudaryti objektyvias ir vienodas sąlygas pareiškėjams bei atsižvelgiant į vietos projektų vertinimo 

metu iškilusius sunkumus. Paaiškėjo, kad pareiškėjams gana sudėtinga pagal inovatyvumo vertinimo 

metodiką įrodyti, kad yra kuriamos inovacijos ir  pateikti tai įrodančius dokumentus, pareiškėjams 

buvo neaišku, kokia institucija galėtų išduoti tokius dokumentus. Taip pat buvo sudėtinga VVG 

darbuotojams objektyviai įvertinti ar projekto veiklos (rezultatai) yra inovatyvūs. Pagal šį atrankos 

kriterijų, pareiškėjams buvo galima skirti iki 25 balų. Skiriama balų suma yra svari ir jeigu už šį 

atrankos kriterijų balai  nebuvo skiriami,  susidarydavo pavojinga situacija, kad gerai parengta vietos 

projekto paraiška, gali būti atmetama, kaip nesurinkusi 60 balų. Siūlomas naujas atrankos kriterijus 

1)  ,,Kuriamų paslaugų ar produktų reikalingumas ir naudingumas potencialiam vartotojui“. 
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Marija Žiubrienė supažindino, kad vadovaujantis nauja vietos projektų administravimo 

taisyklių redakcija siūloma papildyti strategijos priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių 

vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

apibūdinimą, įrašant „bendruomeninio verslo“ arba „bendruomeniniam verslui keliamus 

reikalavimus“. Toks papildymas suteiktų galimybę rajono bendruomenėms įgyvendinti 

bendruomeninio verslo reikalavimus atitinkančius vietos projektus. Siekdama išsiaiškinti rajono 

bendruomenių nuomonę dėl bendruomeninio verslo projektų rengimo ir įgyvendinimo, 2018 m. 

vasario 27 d., VVG surengė susitikimą-diskusiją. Bendruomenių atstovai buvo supažindinti su 

bendruomeninio verslo sąvoka ir pakviesti išsakyti savo nuomonę ar reikia papildyti strategijos 

priemonės apibūdinimą ir suteikti bendruomenėms galimybę rengti ir įgyvendinti vietos projektus, 

skirtus bendruomeniniam verslui kurti. Diskusijose dalyvavo visi bendruomenių atstovai, 

apibendrinant buvo suformuota nuomonė, kad daliai bendruomenių būtų sudėtinga atitikti 

bendruomeniniam verslui keliamus reikalavimus steigti ir išlaikyti darbo vietas, tačiau keletas 

bendruomenių pareiškė norą konsultuotis su VVG darbuotojais, kad daugiau sužinotų apie 

bendruomeninio verslo projektų galimybes ir pasiūlė priemonės apibūdinimą papildyti. 

Marija Žiubrienė pristatė, kad siūloma keisti strategijos 9 lentelėje ,,VPS priemonių ir veiklos 

sričių aprašymas“ pateikto prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ 9.1.2.1. 

punkte įrašytos priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-8)  9.1.2.1.7. punkte įrašytą atrankos kriterijų 1) „Projekto tikslinės grupės 

potencialių naudos gavėjų įtraukimas į projekto rengimą“. Kriterijaus keitimas būtinas siekiant 

sudaryti objektyvias ir vienodas sąlygas pareiškėjams, nes pareiškėjų nuomone, priklausomai nuo to, 

kas yra tikslinės grupės naudos gavėjai (pvz. tikslinė grupė yra  senyvi ar negalią turintys asmenys), 

sudėtinga įtraukti juos į projekto rengimą. Siūlomas naujas atrankos kriterijus 1) „Savanorių 

įtraukimas ir dalyvavimas vietos projekto veiklų įgyvendinime“. Siūloma patikslinti 9.1.2.1.8. punktą 

ir papildomai į šį punktą įrašyti „Paramos suma vienam vietos projektui negali viršyti 19 528,20 Eur, 

(kai paramos lyginamoji iki 80 proc.)“ ir „Paramos suma vienam vietos projektui negali viršyti 10 

000,00 Eur, (kai paramos lyginamoji iki 95 proc.). Patikslinti 9.1.2.1.9. punktą įrašant „iki 80 proc., 

vykdant projektą galima įsigyti naujas prekes (ilgalaikį materialųjį turtą) darbus ir paslaugas“ ir  

papildomai į  šį punktą įrašyti „iki 95 proc., vykdant veiklos projektą galima įsigyti priemones, 

prekes (trumpalaikį materialųjį turtą, kuris sunaudojamas projekto įgyvendinimo metu)“ ir paslaugas. 

 Siūloma  patikslinti strategijos 9 lentelėje ,,VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“ 

pateikto prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ 9.1.2.2. punkte įrašytos 

priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-9) 9.1.2.2.8. punktą ir papildomai į šį punktą įrašyti „Paramos suma vienam 

vietos projektui negali viršyti 19 528,20 Eur. (kai paramos lyginamoji iki 80 proc.)“ ir „Paramos 

suma vienam vietos projektui negali viršyti 10 000,00 Eur. (kai paramos lyginamoji iki 95 proc.). 

Patikslinti 9.1.2.2.9. punktą įrašant „iki 80 proc., vykdant projektą galima įsigyti naujas prekes 

(ilgalaikį materialųjį turtą) darbus ir paslaugas“ ir papildomai į šį punktą įrašyti „iki 95 proc., vykdant 

veiklos projektą galima įsigyti priemones, prekes (trumpalaikį materialųjį turtą, kuris sunaudojamas 

projekto įgyvendinimo metu)“ ir paslaugas,. 

 VVG narys Leonas Norkuckis paklausė ar jaunimo projektų pareiškėjai taip pat galės 

pasirinkti vietos projekto intensyvumą iki 95 proc., nes vietos projektui galima skirti paramos suma 

yra iki 10 000 Eur. 

Marija Žiubrienė atsakė, kad taip, yra siūloma keisti jaunimo priemonės vieną atrankos kriterijų 

ir numatyta palikti intensyvumą iki 80 proc. ir papildyti įrašant intensyvumą iki 95 proc.  

Marija Žiubrienė pristatė, kad siūloma keisti strategijos 9 lentelėje ,,VPS priemonių ir veiklos 

sričių aprašymas“ pateikto prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ “ 9.1.2.3. 

punkte įrašytos priemonės „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės 

atskirties mažinimą“ 9.1.2.3.7. punkte įrašytą atrankos kriterijų 3) „Projekto tikslinės grupės 

potencialių naudos gavėjų įtraukimas į projekto rengimą“. Kriterijaus keitimas būtinas siekiant 

sudaryti objektyvias ir vienodas sąlygas pareiškėjams, nes vietos projektų pareiškėjų nuomone, 
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priklausomai nuo to, kas yra tikslinės grupės naudos gavėjai (pvz. tikslinė grupė yra socialiai 

pažeidžiami asmenys), sudėtinga įtraukti juos į projekto rengimą. Siūlomas naujas atrankos kriterijus 

3) „Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su kitomis jaunimo organizacijomis“. Siūloma 

patikslinti 9.1.2.3.9. punktą „iki 80 proc., vykdant projektą galima įsigyti naujas prekes (ilgalaikį 

materialųjį turtą) ir paslaugas“ ir  papildomai į šį punktą įrašyti „iki 95 proc., vykdant veiklos 

projektą galima įsigyti priemones, prekes (trumpalaikį materialųjį turtą, kuris sunaudojamas projekto 

įgyvendinimo metu)“ ir paslaugas. 

Siūloma  papildyti strategijos 9 lentelėje ,,VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“ pateikto 

prioriteto Nr. 2 „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ 9.1.2.4. punkte įrašytos priemonės 

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-

3) 9.1.2.4.9. punktą „iki 100 proc.“ 

VVG finansininkė Jovita Trumpienė  pristatė, kad pagal strategijos prioritetus Nr. 1 ir Nr. 2 

paskirstytos lėšos ir lėšų procentai yra nekeičiami. Yra siūloma keisti strategijos 11 lentelę ,,VPS 

finansinis planas“, tai yra keisti lėšas tarp prioriteto Nr. 1 priemonių, dalį lėšų – 292 924 Eur iš 

priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas“ perkelti į priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. 

Atitinkamai bus koreguojami 11.2.1 ir 11.2.2 VPS finansinio plano punktai: priemonei „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ planuojama 

lėšų suma bus sumažinta iki 585 847 Eur, o priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau 

panaudojant vietos išteklius“ padidinta iki 634 588 Eur. Inicijuojamas keitimas turės teigiamos įtakos 

siekiant sukurti numatytą darbo vietų skaičių. Šis pakeitimas yra būtinas ir pagrįstas remiantis atlikta 

rajono bendruomenių, verslo ir vietos valdžios atstovų žodine apklausa. Taip pat dėl pasikeitusio 

vietos savivaldos įstatymo, pagal kurį savivaldybė galės steigti naują juridinį asmenį ūkinei veiklai 

vykdyti, tik gavusi išankstinį Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sutikimą. Dėl šios 

priežasties gali sutrikti naujų paslaugų centrų steigimas ir socialinio verslo įgyvendinimas, bet tai 

neturės neigiamos įtakos VPS rodikliams, dėl sukurtų naujų darbo vietų, nes darbo vietos bus 

kuriamos įgyvendinant verslo projektus. 

Jovita Trumpienė supažindino, kad dėl pasikeitusios faktinės situacijos siūlomas keisti 

indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus įrašytas į strategijos 11 lentelės ,,VPS finansinis planas“, 

11.4. punktą „Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus“. Atsižvelgiant į tai, jog šis lėšų poreikis 

turi būti apskaičiuojamas pagal apmokėtus mokėjimo prašymus, buvo perskaičiuotas faktinis lėšų 

įsisavinimas 2016 ir 2017 m., tai pat iš naujo įvertintas ir apskaičiuotas 2018–2023 m. indikatyvus 

lėšų poreikis vietos projektams bei VPS administravimo išlaidoms. 

VVG viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė pristatė, kad pagal naujus taisyklių 

reikalavimus reikia patikslinti 13 lentelės ,,VPS  įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“, 13.2. 

punkto „ VVG darbuotojų gebėjimai įgyvendinti VPS“, 13.2.2. ir 13.2.3.1. papunkčius. 

Susirinkimo nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA: Pritarti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimui. 

BALSAVO: „už“ –  26,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                          Marija Žiubrienė 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                             Saidana Areimienė 


