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Posėdis nuotoliniu būdu įvyko 2022-01-28 d. 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Edikas Drupas. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

Prisijungę prie pokalbių platformos „Microsoft Teams“ posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ valdybos nariai: Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, 

Audrius Kliminskas, Šarūnas Leimontas, Simona Lipskytė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis. 

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

Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. 

  

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo.  

 

1. SVARSTYTA: Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ parengė 

ir teikia valdybos nariams tvirtinti Metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m., kurioje yra 

užpildyti duomenys apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. 

iki gruodžio 31 d. Marija Žiubrienė paaiškino, kad Agentūra užpildė ir pateikė VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ tikslinti Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos „Excel“ priedo duomenis, VVG 

„Pakruojo rajono partnerystė“ šiuos duomenis peržiūrėjo ir suderino su Agentūra.  

Marija Žiubrienė pristatė duomenis pateiktais Metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje už 

2021 m. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad ataskaitoje pristatyti du 2021 m. baigtų įgyvendinti gerųjų 

vietos projektų pavyzdžiai. Pristatytas Grikpėdžių kaimo bendruomenės vietos projektas „Naujos 

bendruomeninio gyvenimo formos – sportas ir sveika gyvensena“, projektui skirta 19 528,00 Eur 

paramos suma. Projekto tikslas – ugdyti bendruomenės narių ir jaunimo tarpe meilę sportui, sveikai 

gyvensenai ir gimtam kraštui, skatinti savanorystę, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis. 

Projektas įgyvendintas kartu su partnere Degėsių kaimo bendruomene. Įgyvendinant vietos projekto 

veiklas Grikpėdžių kaimo bendruomenės namuose atlikti paprastojo remonto darbai ir įrengta 

treniruoklių salė, persirengimo kambarys ir dušas. Bendruomenė įsigijo 4 lauko treniruoklius, 

kuriuos pastatė Grikpėdžių kaime prie bendruomenės namų ir įsigijo renginio organizavimo 

paslaugą. Partneriui Degėsių kaimo bendruomenei nupirkti 2 vandens dviračiai ir pramogai ant 

vandens skirtas Torpedo Zip Line rinkinys. Pasiekimų rodikliai: tikslinėmis projekto grupėmis buvo 

dviejų socialiai pažeidžiamų grupių 54 atstovai: jaunimas nuo 14 iki 29 m., senyvo amžiaus 

žmonėms, virš 60 m. Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukta 12 savanorių, projekto rezultatais 

naudojasi Žeimelio, Guostagalio ir Lygumų seniūnijų gyventojai, suorganizuoti 3 sporto renginiai, 

kuriuose dalyvavo 131 dalyvis. Projektui viešinti pagamintas plakatas. Pristatytas Žvirblonių kaimo 

bendruomenės vietos projektas „Atverkim senolių virtuvės paslaptis“, projektui skirta 19 528,00 

Eur paramos suma. Projekto tikslas − perimti senąsias maisto ruošimo tradicijas ir patirtį, kurti 

naujus maisto produktus, atstovauti ir garsinti gimtąjį kraštą. Projektą Žvirblonių kaimo 

bendruomenė įgyvendino kartu su partnere Sigutėnų kaimo bendruomene. Įgyvendindama projektą 

Žvirblonių kaimo bendruomenė įsigijo virtuvės baldus, įrangą, techniką, indus bei kitas prekes 

naujiems regioniniams produktams ir kitiems krašto kulinarinio paveldo patiekalams gaminti, taip 

pat įsigyta kompiuterinė įranga, spausdintuvas, fotoaparatas, greito surinkimo palapinės ir 

sulankstomų suolų komplektas. Žvirblonių kaimo bendruomenė nuo seno kaimo šeimininkių 

gaminamiems patiekalams pritaikiusi naujoviškesnes šių dienų maisto gaminimo technologijas bei 

naujus ingredientus, sukūrė tris naujus regioninius produktus: bulvių blynus su kalafiorų-brokolių 

įdaru, kugelį su rūkytomis kiaulių ausimis ir varškės spurgas su uogomis. Regioniniai produktai 
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pristatyti tradicinėse kaimo šventėse ir Pakruojo šventėje. Projekto įgyvendinimo metu sukurta 

rinkodaros priemonė – lankstinukas, išplatintas VVG teritorijoje veikiančioms bendruomenėms. 

Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu sukurti 3 regioniniai produktai ir vykdoma 1 

rinkodaros priemonė, projekto veiklose dalyvavo 7 jauni savanoriai (iki 29 m.), į projekto veiklas 

įtraukti 4 subjektai. Projektui viešinti pagamintas plakatas, projekto vykdymo eiga bei rezultatai 

viešinami socialiniuose tinkluose bei rajono spaudoje. 

Marija Žiubrienė supažindino su 2021 m. atliktais veiksmais, susijusiais su VVG teritorijos 

gyventojų aktyvinimu, VPS įgyvendinimo viešinimu, darbuotojų ir narių mokymu. Direktorė 

pateikė informaciją apie 2021 m. surengtus VVG visuotinį narių susirinkimus, juose svarstytus 

klausimus, apie VVG narių ir valdybos narių kaitą, pristatė, kad VVG biure dirba trys darbuotojai 

pilnu etatu. 

Direktorė Marija Žiubrienė kalbėjo, kad VPS įgyvendinimo ataskaitoje yra užpildyta 

informacija apie LEADER metodo principų įgyvendinimą, pristatė, kokie VPS įgyvendinimo 

vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmai buvo atlikti 2021 m. 

Marija Žiubrienė supažindino, kad Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos „Excel“ priede 

pateikta informacija apie VPS priemones, kiek vietos projektų siekiama paremti EŽŪFKP prioritetų 

ir tikslinių sričių bei VPS priemonių lygiu, kiek naujų darbo vietų buvo planuojama sukurti ir kiek 

jų sukurta VPS lygiu.  

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2021 

m. 

NUTARTA: patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0;  

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                            Edikas Drupas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 


