
 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-11-26 Nr. V-2021-5 

 Pakruojo k. 

 

Posėdis įvyko 2021-11-26 d. 11.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Edikas Drupas. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Aušra Dvelienė, 

Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, Audrius Kliminskas, Šarūnas 

Leimontas, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Zenonas 

Pekelis. 

Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė 

Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. 

 

 DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos darbo reglamento patvirtinimo. 

2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr. 1 

,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau 

panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6). 

3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr. 1 

,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo 

grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7). 

4. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 paskelbimo.  

 

1. SVARSTYTA: Dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos darbo reglamento 

patvirtinimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad vadovaujantis naujais VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ įstatais, patvirtintais visuotiniame narių susirinkime 2021 m. spalio 12 d. protokolo Nr. 

S-2021-3, yra patikslintas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos darbo reglamentas. 

Reglamente patikslinta kaip renkamas pirmininkas, patikslintos valdybos funkcijos, valdybos 

posėdžių darbo organizavimo tvarka ir kiti punktai.  

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė iš valdybos darbo reglamento išbraukti punktą dėl narių 

stojamojo ir metinio narių mokesčių dydžio, jų mokėjimo tvarkos ir periodiškumo nustatymo, nes 

pagal įstatus šiuos mokesčius nustato visuotinis narių susirinkimas. 

Valdybos narė Simona Lipskytė palaikė siūlymą. 

Valdybos nariai pritarė siūlymui išbraukti šį punktą ir daugiau klausimų neturėjo.  

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

valdybos darbo reglamentą. 

NUTARTA: Patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos darbo reglamentą. 

Balsavimo rezultatai: už – 11; prieš – 0. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS 

prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra 

geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6). 

Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašą priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. Marija 

Žiubrienė supažindino, kad pagal šią priemonę parama teikiama verslo naujovėms diegti, naujoms 

darbo vietoms kurti. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. arba 50 proc. 

tinkamų finansuoti išlaidų, priklausomai nuo to, ar pareiškėjas yra maža, vidutinė, labai maža 
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įmonė, ar fizinis asmuo. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti atrankos kriterijai, 

tinkamos finansuoti išlaidos, jų pagrindimo būdai, nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos 

pareiškėjui, vietos projektui, vietos projekto suderinamumui su horizontaliosiomis ES politikos 

sritimis, tinkamam finansavimo šaltiniui, taip pat vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai. 

Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su priemonės 

atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal 

kiekvieno atrankos kriterijaus detalizavimą gali surinkti pareiškėjas.  

Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos narius supažindino kokios yra tinkamos 

finansuoti išlaidos pagal priemonę ir paaiškino kokie yra išlaidų pagrindimo reikalavimai.   

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą. 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS prioriteto 

Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau 

panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6).“  

Balsavimo rezultatai: už – 11; prieš – 0.  

 

3. SVARSTYTA: Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS 

prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Bendradarbiavimas trumpoms 

maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-7). 

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė priemonės „Bendradarbiavimas trumpoms maisto 

tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ finansavimo sąlygų aprašą. Pagal 

priemonę parama teikiama NVO, VšĮ ir verslo bendradarbiavimui skatinti, siekiant padėti vietos 

produkcijos gamintojams pelningiau ar/arba su didesne socialine nauda parduoti savo produkciją. 

Įgyvendinant priemonę turi būti kuriamos naujos darbo vietos. Lėšos vietos projektui įgyvendinti 

gali sudaryti iki 95, 70 arba 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, priklausomai 

nuo to, ar pareiškėjas yra NVO, VšĮ, maža, vidutinė, labai maža įmonė, ar fizinis asmuo. Vietos 

projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti atrankos kriterijai, tinkamos finansuoti išlaidos, jų 

pagrindimo būdai, nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos pareiškėjui, vietos projektui ir kiti 

reikalavimai. 

Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su priemonės 

atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal 

kiekvieną atrankos kriterijų gali surinkti pareiškėjas.  

Valdybos narė Simona Lipskytė paklausė kiek darbo vietų turi sukurti vietos projekto 

pareiškėjas. 

Direktorė Marija Žiubrienė atsakė, kad prašydamas visos paramos sumos, vietos projekto 

pareiškėjas privalo sukurti na mažiau kaip 2 darbo vietas, tačiau jis gali prašyti paramos ir 1,5 ar 1 

darbo vietai sukurti, tai atitinkamai ir paramos suma bus mažesnė ir jis gaus mažiau balų pagal 

atrankos kriterijus. 

Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos narius supažindino kokios yra tinkamos 

finansuoti išlaidos pagal priemonę „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti 

ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ ir paaiškino kokie yra keliami reikalavimai išlaidoms pagrįsti. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo.  

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą. 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS prioriteto 

Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Bendradarbiavimas trumpoms maisto 

tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7). 

Balsavimo rezultatai: už – 11; prieš – 0.  

 

4. SVARSTYTA: Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 paskelbimo.  

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8, bus 

skelbiamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 1 
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„Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ dvi priemones. Kvietimas skelbiamas strategijos priemonei 

„Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-192.2.-

SAVA-6) įgyvendinti, priemonei skiriama lėšų suma 170 832,00 Eur. Kvietimas skelbiamas 

strategijos priemonei „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos 

rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-192.2.-SAVA-7) įgyvendinti, priemonei skiriama lėšų suma 95 

228,00 Eur. 

Direktorė  supažindino, kad bendra kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 suma yra 266 

060,00 Eur. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gruodžio 21 d. 8.00 val. iki 2022 

m. sausio 31 d. 17.00 val. Visų skelbiamų priemonių Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai 

skelbiami interneto svetainėse www.pakruojovvg.lt ir www.nma.lt, vietos projektų paraiškos 

priimamos VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure, adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, 

Pakruojo rajonas. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 8. 

NUTARTA:  

1. Paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 8. 

2. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gruodžio 21 d. 8.00 val. iki 2022 

m. sausio 31 d. 17.00 val. 

3. Vietos projektų paraiškos priimamos VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure adresu: 

Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas. 

Balsavimo rezultatai: už – 11; prieš – 0. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                            Edikas Drupas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 

 

 

 

http://www.pakruojovvg.lt/
http://www.nma.lt/

