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Posėdis nuotoliniu būdu įvyko 2021-01-21 d. 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Arturas Stankevičius. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

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

rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Rolandas Kairys, 

Simona Lipskytė, Gitana Misiūnienė, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis, 

Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna. 

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

Jovita Trumpienė ir viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. 

  

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos darbo reglamento 

patvirtinimo. 

2. Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo.  

3. Dėl narių išstojimo iš Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos darbo 

reglamento patvirtinimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė informavo, kad patikslintas Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ valdybos darbo reglamentas. Reglamente numatytos valdybos funkcijos, 

valdybos narių teisės ir pareigos, valdybos posėdžių darbo organizavimas. Šis skyrius papildytas 

naujais punktais, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbus ekstremalią situaciją arba karantiną, yra draudžiami visi renginiai 

ar organizuoti žmonių susibūrimai, tokiu atveju valdybos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu 

būdu, naudojant elektronines nuotolinio ryšio priemones, arba rašytinio proceso būdu. Valdybos 

darbo reglamente numatyta tokiu būdu organizuojamų posėdžių tvarka. 

Valdybos narys Gintaras Šurna pasiūlė išbraukti reglamento 7 punktą, nes galimybė 

valdybos nariui atsistatydinti įrašyta 13 punkte. 

Valdybos narys Aivaras Stabužis pritarė šiam siūlymui. 

Valdybos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą išbraukti 7 reglamento punktą. 

Valdybos narys Aivaras Stabužis paklausė, kodėl nuotoliniu būdu valdybos posėdžiai gali 

vykti tik tada, kai paskelbiama ekstremali situacija ar karantinas ir pasiūlė įtraukti galimybę, valdybos 

posėdžius nuotoliniu būdu organizuoti ir kitais atvejais.  

Valdybos narys Gintaras Šurna papildė ir pasiūlė reglamente numatyti punktą, kad valdybos 

narys, kuris negali atvykti į posėdį, galėtų jame dalyvauti nuotoliniu būdu. 

Marija Žiubrienė paaiškino, kad reglamento III skyriuje numatyta, kad valdybos posėdžiai 

organizuojami valdybos nariams tiesiogiai dalyvaujant ir sprendimus priimant posėdžiuose, o šio 

skyriaus 18 punkte įrašyta, kad valdybos nariai, atskirais atvejais negalintys tiesiogiai dalyvauti 

valdybos posėdyje, gali iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais.  

Valdybos narys Aivaras Stabužis atsisakė savo siūlymo. 
Daugiau klausimų valdybos nariai neturėjo ir posėdžio pirmininkas Arturas Stankevičius 

pasiūlė patvirtinti valdybos darbo reglamentą. 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos darbo 

reglamentą. 

Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0; susilaikė – 0. 
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2. SVARSTYTA: Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo. 

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

teikia valdybos nariams tvirtinti Metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2020 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 supažindino su duomenimis pateiktais Metinėje VPS įgyvendinimo 

ataskaitoje už 2020 m. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad ataskaitoje pristatyti du 2020 m. baigtų 

įgyvendinti gerųjų vietos projektų pavyzdžiai. Pristatytas Jovarų kaimo bendruomenės vietos 

projektas „Junkimės į sportuojančių bendruomenių tinklą“, projektui skirta 19 527,00 Eur paramos 

suma. Projekto tikslas – jungtis į sportuojančių bendruomenių tinklą, kuriant patrauklias Jovarų ir 

Šukionių kaimų bendruomenių sporto zonas, užtikrinančias sveikos gyvensenos ir sporto 

populiarinimą, kaimo gyventojų, jaunimo ir senyvo amžiaus žmonių tarpe. Jovarų kaimo 

bendruomenė projektą įgyvendina su partnere Šukionių kaimo bendruomene. Įgyvendindama 

projektą Jovarų kaimo bendruomenė prie bendruomenės namų esančiame bendruomenės 

išsinuomotame 0,3016 ha žemės sklype įrengė krepšinio-tinklinio aikštelę (510 kv. m.) ir pastatė 4 

lauko treniruoklius, tokie pat treniruokliai įrengti ir partnerio teritorijoje. Įgyvendindama vietos 

projekto veiklas Jovarų kaimo bendruomenė pasitelkė 15 savanorių, kurie prisidėjo organizuojant 3 

sporto renginius: ,,Vasaros  palydėtuves‘‘ Šukionių kaime, ,,Sportuoti smagu‘‘ ir  ,,Sportuokime visi‘‘ 

Jovarų kaime, renginiuose dalyvavo 185 dalyviai. Renginyje ,,Sportuokime visi‘‘ dalyvavo ir 

bendradarbiavimo sutartį pasirašė, ir kitos sportą ir aktyvų gyvenimą mėgstančios rajono 

bendruomenės. Pristatytas Pakruojo kaimo bendruomenės vietos projektas „Maisto gaminimo 

tradicijos – kaip pas babą kaime“, projektui skirta 19 528,00 Eur paramos suma. Projekto tikslas − 

sujungus jaunimo iniciatyvumą ir vyresnio amžiaus žmonių patirtį, puoselėti ir populiarinti maisto 

gaminimo tradicijas, kurti naujus regioninius produktus, vykdyti naujas rinkodaros priemones ir 

garsinti Pakruojo kraštą. Pakruojo kaimo bendruomenė projektą įgyvendino kartu su partnere Balsių 

kaimo bendruomene. Įgyvendindama projektą bendruomenė esamas patalpas pritaikė regioniniams 

produktams kurti, tradiciniams vietos patiekalams gaminti. Pakruojo kaimo bendruomenė, 

pasitelkdama 7 jaunus savanorius, kartu su partnere, patobulino senuosius kaimo gyventojų maisto 

ruošimo receptus, panaudodama liofilizuotas uogas ir vaisius, sukūrė ir šventėse bei kituose 

renginiuose pristatė 4 naujus regioninius produktus: varškės žagarėlius, senovinę bobą, meduolius ir 

senolių arbatą. Bendruomenė paruošė ir bendruomenės feisbuko paskyroje pasidalino vaizdine 

medžiaga apie projektą 

Direktorė paaiškino, kad 2020 m. įgyvendinant strategijos priemones didžiausia problema 

kilo dėl pavasarį paskelbtos Valstybės lygio ekstremalios situacijos. Pakruojo rajone buvo nuspręsta 

neorganizuoti tradicinių vasaros masinių švenčių ir renginių, todėl kilo pavojus, kad vietos projektų 

vykdytojai negalės įgyvendinti numatytų vietos projektų veiklų. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

ėmėsi iniciatyvos ir padėjo išspręsti šią problemą – suderino su kitais partneriais ir pati koordinavo 

rajone vykstančių švenčių bei renginių organizavimą, tai padėjo vietos projektų vykdytojams pasiekti 

planuotus vietos projektų rodiklius.  

Marija Žiubrienė supažindino su 2020 m. atliktais veiksmais, susijusiais su VVG teritorijos 

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

informaciją apie 2020 m. surengtą VVG visuotinį narių susirinkimą, jame 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 2020 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 planuojama sukurti ir kiek jų 

sukurta VPS lygiu.  
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Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 

2020 m. 

NUTARTA: patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2020 m. 

Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0; susilaikė – 0. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl narių išstojimo iš Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono 

partnerystė“. 

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

Leono Norkuckio ir Rimos Raziulienės prašymai dėl išstojimo iš VVG narių. 

Valdybos nariai pasiūlė patenkinti Leono Norkuckio ir Rimos Raziulienės prašymus. 

NUTARTA: patenkinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių Leono Norkuckio ir 

Rimos Raziulienės prašymus dėl išstojimo iš VVG narių. 

Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0; susilaikė – 0.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Arturas Stankevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 


