
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-04-15 Nr. V-2021-2 

Pakruojo r. 

 

Posėdis nuotoliniu būdu įvyko 2021-04-15 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, Rolandas Kairys, Andrius Kvedaras, 

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

Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna. 

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

Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė,  

  

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo rašytinės 

procedūros aprašo patvirtinimo. 

2. Dėl VVG narių išstojimo, pašalinimo, naujų narių priėmimo ir juridinių asmenų VVG 

narių atstovų paskyrimo. 

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

4. Informacija apie Kvietimo Nr. 6 vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo 

rašytinės procedūros aprašo patvirtinimo. 

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

visuotinis narių susirinkimas rašytine procedūra šaukiamas išimties tvarka karantino metu, 

vadovaujantis VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įstatų nustatyta tvarka. Visuotinio narių 

susirinkimo rašytinės procedūros apraše numatyta, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

nariams, ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki numatytos VVG susirinkimo dienos, kartu su 

pranešimu apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, elektroniniu paštu išsiunčiama susipažinti 

svarstomų klausimų medžiaga. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 

daugiau kaip 1/2 VVG narių, išskyrus įstatuose numatytus atvejus. Susirinkimo nutarimai priimami 

paprasta susirinkime dalyvaujančių narių dauguma. Marija Žiubrienė supažindino, kad visuotinis 

narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui renka VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą iš 12 

narių, valdybos pirmininką ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininką. Visuotinio narių 

susirinkimo rašytinės procedūros apraše pateikta informacija, kaip ir kas siūlo asmenis į VVG 

„Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narius, valdybos pirmininkus ir pirmininkus, po kiek narių 

turi atstovauti pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios sektoriams, kad valdybos nariai turi 

keistis vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu ir užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų 

derinimą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 

nustatyta tvarka. Pateikta kita nariams svarbi informacija. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą. 

NUTARTA: patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo 

rašytinės procedūros aprašą. 

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

 

2. SVARSTYTA: Dėl VVG narių išstojimo, pašalinimo, naujų narių priėmimo ir juridinių 

asmenų VVG narių atstovų paskyrimo. 
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Direktorė Marija Žiubrienė informavo valdybos narius, kad gautas Mindaugo Veliulio 

prašymas išstoti iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių. Vadovaujantis VVG įstatų IV 

skyriaus 4.8 punktu siūloma pašalinti Plaučiškių kaimo ir aplinkinių kaimų bendruomenę, 

atstovaujamą pirmininko Andriaus Dapšio, iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių.  

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad gauti prašymai priimti į VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ narius. Gautas Pakruojo kaimo bendruomenės prašymas priimti į VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ narius, atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas Aušra 

Dvelienė. Gautas Lygumų bendruomenės centro prašymas priimti į VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ narius, atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas Sigita 

Čarepakienė. Gautas Pakruojo automobilių sporto klubo prašymas priimti į VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ narius, atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas Audrius 

Kliminskas. Gautas Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo rajono skyriaus prašymas priimti į VVG 

„Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti verslo sektoriui, paskirtas atstovas Albinas 

Navickas. Gautas A. Valantino individualios įmonės prašymas priimti į VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ narius, atstovauti verslo sektoriui, paskirtas atstovas Dalė Valantinienė. Gautas MB 

„Navtechas“ prašymas priimti į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti verslo 

sektoriui, paskirtas atstovas Martynas Navickas. Gautas MB „Metas desertui“ prašymas priimti į 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti verslo sektoriui, paskirti atstovai Šarūnas 

Leimontas ir Ernestas Leimontas. Gautas Svajūno Miknevičiaus prašymas priimti į VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ narius, atstovauti vietos valdžios sektoriui. Gautas Arinos Janeliūnienės 

prašymas priimti į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti vietos valdžios sektoriui. 

Gautas Gintaro Šurnos prašymas likti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariu, atstovauti vietos 

valdžios sektoriui.  

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

narių juridinių asmenų sprendimai dėl atstovų paskyrimo. Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių 

asociacija atstovais paskyrė Ediką Drupą ir Aidą Ridiką. Pakruojo rajono savivaldybės mero 

potvarkiu Vytautas Kanišauskas, Aivaras Stabužis ir Monika Ilgavičiūtė paskirti atstovauti Pakruojo 

rajono savivaldybei.  

Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

narių išstojimo, pašalinimo, naujų narių priėmimo prašymus ir juridinių asmenų VVG narių atstovų 

paskyrimą. 

NUTARTA: patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių išstojimo, pašalinimo, 

naujų narių priėmimo prašymus ir juridinių asmenų VVG narių atstovų paskyrimą: 

1. Patvirtinti Mindaugo Veliulio prašymą išstoti iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

narių.  

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

2. Pašalinti Plaučiškių kaimo ir aplinkinių kaimų bendruomenę, atstovaujamą pirmininko 

Andriaus Dapšio, iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių.  

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

3. Priimti Pakruojo kaimo bendruomenę į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, 

atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas Aušra Dvelienė. 

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

4. Priimti Lygumų bendruomenės centrą į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, 

atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas Sigita Čarepakienė.  

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

5. Priimti Pakruojo automobilių sporto klubą į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, 

atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas Audrius Kliminskas. 

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

6. Priimti Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo rajono skyrių į VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ narius, atstovauti verslo sektoriui, paskirtas atstovas Albinas Navickas. 

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

7. Priimti A. Valantino individualią įmonę į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, 

atstovauti verslo sektoriui, paskirtas atstovas Dalė Valantinienė. 
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Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0; susilaikė – 0. 

8. Priimti MB „Navtechas į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti verslo 

sektoriui, paskirtas atstovas Martynas Navickas. 

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

9. Priimti MB „Metas desertui“ į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti 

verslo sektoriui, paskirti atstovai Šarūnas Leimontas ir Ernestas Leimontas. 

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

10. Priimti Svajūną Miknevičių į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti 

vietos valdžios sektoriui. 

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

11. Priimti Ariną Janeliūnienę į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti 

vietos valdžios sektoriui. 

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

12. Patvirtinti Gintaro Šurnos prašymą likti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariu, 

atstovauti vietos valdžios sektoriui. 

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0; susilaikė – 1. Gintaras Šurna balsavime nedalyvavo. 

13. Patvirtinti Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos sprendimą paskirti 

atstovais Ediką Drupą ir Aidą Ridiką. 

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

14. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės sprendimą paskirti atstovais Vytautą 

Kanišauską, Aivarą Stabužį ir Moniką Ilgavičiūtę.  

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

 

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

keitimo. 

Finansininkė Jovita Trumpienė pristatė, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ inicijuoja 

Pakruojo rajono 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimą. Strategija keičiama, gavus 

Žemės ūkio ministerijos po tarpinio strategijų vertinimo skirtą papildomo vertinimo rezervo 48 

789,00 Eur sumą, iš kurių 39 031,00 Eur skirti vietos projektams įgyvendinti, 9 758,00 Eur skirti 

VPS administruoti. Keičiant strategiją taip pat pridedami ir į kitas priemones perkeliami jau 

įgyvendintų strategijos priemonių faktiniai lėšų likučiai. 

Siūlomi strategijos pakeitimai pagal priemones. Iš priemonės „Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ lėšos (124 345,00 Eur) 

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

Atsižvelgiant į tai perskaičiuojami šios priemonės rodikliai: Paremtų vietos projektų skaičius 

keičiamas iš 9 į 8 vietos projektus. Sukurtų darbo vietų skaičius iš 22 keičiamas į 20 darbo vietų. 

Prie priemonės „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ pridedamos 

priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas“ lėšos bei dalis rezervo lėšų (156 711,00 Eur), iš viso pagal šią priemonę planuojama 

skirti 190 079,52 Eur paramos sumą, po 95 039,76 Eur, dviem vietos projektams įgyvendinti. 

Perskaičiuojami šios priemonės rodikliai: Paremtų vietos projektų skaičius keičiamas iš 4 į 6 vietos 

projektus. Sukurtų darbo vietų skaičius iš 7 darbo vietų keičiamas į 12 darbo vietų. Pagal priemonę 

„Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms 

plėtoti“ pakeitimų neplanuojama. Pagal šią priemonę planuojama skirti 95 228,00 Eur paramos 

sumą vienam vietos projektui įgyvendinti. Prie priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos 

veiklos organizavimas“ pridedami sutaupytų priemonių lėšų likučiai ir dalis rezervo lėšų (18 175,00 

Eur), iš viso pagal šią priemonę planuojama skirti 19 528,00 Eur paramos sumą vienam vietos 

projektui įgyvendinti. Perskaičiuojamas šios priemonės rodiklis: Paremtų vietos projektų skaičius 

keičiamas iš 5 į 6 vietos projektus. Kitų strategijos priemonių lėšos – „Regioninių produktų kūrimas 

panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas“ keičiamos pagal faktinį lėšų įsisavinimą. Pakoregavus lėšas tarp priemonių, 

perskaičiuojamos 11 VPS finansinio plano lentelės procentinės išraiškos, pridedamos iš rezervo 
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skirtos VPS administravimo lėšos bei pagal faktą koreguojamas indikatyvus VPS lėšų poreikio 

pagal metus procentas. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė pritarti siūlomam Pakruojo rajono 2014–2020 m. 

vietos plėtros strategijos (VPS) keitimui. 

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

keitimui ir pateikti tvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotiniam narių susirinkimui. 

Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 1; susilaikė – 0. 

 

4. Informacija apie Kvietimo Nr. 6 vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatus. 

Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, Kvietimui Nr. 6 teikti vietos projektus pagal 

vietos plėtros strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ priemones buvo 

skirta 724 216,49 Eur paramos lėšų suma, panaudoti 497 955,24 Eur, lėšų likutis 226 261,25 Eur. 

Pagal kvietimą Nr. 6 gautos ir užregistruotos 6 vietos projektų paraiškos. Pagal VPS priemonę 

,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ 

gautos 5 vietos projektų paraiškos. Pagal VPS priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ gauta 1 vietos projekto paraiška. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ vietos projektų atrankos komiteto posėdyje buvo pritarta 

visiems 6 vietos projektams ir rekomenduota juos perduoti tolimesniam vertinimui. VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ atliko tinkamumo vertinimą, parengė teigiamai įvertintų projektų agreguotas  

vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas, vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę 

ir perdavė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų paramai gauti 

atrankos komitetui (Agentūros PAK) svarstyti dėl galutinio sprendimo priėmimo. Posėdis įvyko 

2021 m. balandžio 1 d., Agentūros PAK priėmė sprendimą skirti paramą 4 vietos projektams 

įgyvendinti: Žeimelio bendruomenės centro vietos projektui ,,Paslaugų teikimas savarankiško 

gyvenimo namuose Žeimelyje“, Laipuškių kaimo bendruomenės vietos projektui ,,Ūkinių paslaugų 

teikimas Klovainių ir Rozalimo seniūnijų gyventojams“, Daugyvenės bendruomenės vietos 

projektui „Daugyvenės bendruomenės verslo pradžia“ ir Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo 

centro vietos projektui „Laisvalaikio galimybių didinimas ir jaunimo pomėgiams palankios aplinkos 

formavimas“. Dabar su šiais vietos projektų pareiškėjais ruošiamasi sudaryti vietos projektų 

vykdymo sutartis. Du vietos projektai – Pakruojo automobilių sporto klubo vietos projektas 

„Automobilių sporto infrastruktūros įrengimas Pakruojo rajone“ ir UAB „Taurita“ vietos projektas 

„UAB „Taurita“ verslo pradžia“ grąžinti pervertinti. Atsižvelgiant į Agentūros PAK posėdžio metu 

pateiktas pastabas vietos projektai pataisyti ir bus teikiamai pakartotinai įvertinti. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo.  

Pirmininkas Arturas Stankevičius padėkojo direktorei Marijai Žiubrienei už pateiktą 

informaciją. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Arturas Stankevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 


