
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ” 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2021 m. balandžio 28 d.  Nr. S-2021-1 

Pakruojis 

 

Susirinkimas vyko 2021 m. balandžio 28 d. 17.00 val. rašytine procedūra. 

Susirinkimo pirmininkas Arturas Stankevičius. 

Susirinkimo sekretorė Marija Žiubrienė.     

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbtas karantinas, pranešimas apie 

šaukiamą Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinį narių susirinkimą, 

organizuotą rašytine procedūra nariams išsiųstas elektroniniu paštu pakruojovvg@pakruojis.lt, prieš 

5 kalendorines dienas iki susirinkimo dienos.  

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ sudėtyje yra 41 narys, susirinkime dalyvauja 36 

balsavimo teisę turintys nariai. Dalyvauja Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė” 

darbuotojai. 

Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas patvirtintas VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ valdybos 2021 m. balandžio 15 d. posėdžio nutarimu, protokolo Nr. V-2021-2. VVG 

„Pakruojo rajono partnerystė“ nariams, kartu su pranešimu apie šaukiamą visuotinį narių 

susirinkimą, prieš 5 kalendorines dienas elektroniniu paštu buvo išsiųsta susipažinti svarstomų 

klausimų medžiaga. 

 
DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaitos už 2020 m. 

tvirtinimo. 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2020 

m. tvirtinimo. 

3. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ revizorės ataskaitos už 2020 m. 

tvirtinimo. 

4. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko rinkimų. 

5. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir valdybos 

pirmininko rinkimų. 

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

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

 

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

už 2020 m. tvirtinimo. 

Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaita už 2020 m. nariams 

buvo išsiųsta elektroniniu paštu.  

Susipažinę su veiklos ataskaita už 2020 m. nariai klausimų neturėjo. 

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

už 2020 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „už“ –  36,  „prieš“ – 0.  

 

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

atskaitomybės už 2020 m. tvirtinimo. 

Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkės Jovitos Trumpienės 

parengta Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės atskaitomybės ataskaita už 

2020 m. nariams buvo išsiųsta elektroniniu paštu.  

Susipažinę su finansinės atskaitomybės ataskaita už 2020 m. nariai klausimų neturėjo. 
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NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ finansinę 

atskaitomybę už 2020 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „už“ –  36,  „prieš“ – 0.  

 

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

ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo. 

Revizorės Reginos Gaubienės parengta Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 

finansinės veiklos patikrinimo ataskaita už 2020 m. nariams buvo išsiųsta elektroniniu paštu.  

Susipažinę su finansinės veiklos patikrinimo ataskaita už 2020 m. nariai klausimų neturėjo. 

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

ataskaitą už 2020 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „už“ –  36,  „prieš“ – 0. 

 
4. SVARSTYTA:  Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininko 

rinkimų. 

Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas renkamas 3 metų 

laikotarpiui. 

Į Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkus buvo pasiūlyti 2 

kandidatai: Albinas Navickas, Edikas Drupas.  

BALSAVO: 

Albinas Navickas „už“ –  20,  „prieš“ – 16. 

Edikas Drupas „už“ –  16,  „prieš“ – 20. 

NUTARTA:  

1. Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininku išrinktas Albinas 

Navickas. 

2. Įgalioti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininką Albiną Navicką 

pasirašyti VĮ Registrų centrui teikiamus dokumentus. 

 

5. SVARSTYTA:  Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir 

valdybos pirmininko rinkimų. 

Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdyba renkama 3 metų laikotarpiui  iš 

12 narių. Valdybos nariai turi atstovauti skirtingiems sektoriams:  pilietinei visuomenei – ne mažiau 

kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc. narių, verslui  – iki 35 proc. narių, vietos valdžiai 

(savivaldybei) – iki 30 proc. narių. Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdyboje 

pilietinės visuomenės sektoriui atstovauja 5 nariai, verslo sektoriui atstovauja 4 nariai, vietos 

valdžios sektoriui atstovauja 3 nariai. Valdyboje turi būti bent 2 asmenys iki 40 metų (jų išrinkimo į 

valdybą dieną), abiejų lyčių (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties 

atstovų). 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. 

Atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui pasiūlyti 6 nariai.  

BALSAVO: 

Audrius Kliminskas „už“ –  33,  „prieš“ – 3. 

Aušra Dvelienė „už“ –  33,  „prieš“ – 3. 

Dovilė Pašakinskienė „už“ –  32,  „prieš“ – 4. 

Simona Lipskytė „už“ –  32,  „prieš“ – 4. 

Zenonas Pekelis „už“ –  32,  „prieš“ – 4. 

Adolis Antanaitis „už“ –  18,  „prieš“ – 18. 

Atstovauti verslo sektoriui pasiūlyti 7 nariai.  

BALSAVO: 

Edikas Drupas „už“ –  33,  „prieš“ – 3. 



Genovaitė Jaškulienė „už“ –  23,  „prieš“ – 13. 

Albinas Navickas „už“ –  31,  „prieš“ – 5. 

Šarūnas Leimontas  „už“ –  21,  „prieš“ – 15. 

Dalė Valantinienė  „už“ –  14,  „prieš“ – 22. 

Aidas Ridikas  „už“ –  6,  „prieš“ – 30. 

Vitolis Urmonas  „už“ –  16,  „prieš“ – 20. 

Atstovauti vietos valdžios sektoriui pasiūlyti 3 nariai.  

BALSAVO: 

Vytautas Kanišauskas   „už“ –  36,  „prieš“ – 0. 

Aivaras Stabužis „už“ –  36,  „prieš“ – 0. 

Monika Ilgavičiūtė „už“ –  35,  „prieš“ – 1. 

Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos pirmininku pasiūlytas Albinas 

Navickas. 

BALSAVO: 

Albinas Navickas „už“ –  31,  „prieš“ – 5. 

NUTARTA:  

1. Į Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybą 3 metų laikotarpiui išrinkti 

12 narių.  

2. Atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui išrinkti 5 nariai: Audrius Kliminskas, Aušra 

Dvelienė, Dovilė Pašakinskienė, Simona Lipskytė, Zenonas Pekelis.  

3. Atstovauti verslo sektoriui išrinkti 4 nariai: Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Albinas 

Navickas, Šarūnas Leimontas. 

4. Atstovauti vietos valdžios sektoriui išrinkti 3 nariai: Vytautas Kanišauskas, Aivaras 

Stabužis, Monika Ilgavičiūtė.  

5. Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos pirmininku išrinktas Albinas 

Navickas. 

 

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

rinkimų. 

Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ revizore pasiūlyta Regina Gaubienė. 

BALSAVO: 

Regina Gaubienė. „už“ –  36,  „prieš“ – 0. 

NUTARTA: Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ revizore išrinkta Regina 

Gaubienė. 

 

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

keitimo. 

Informacija apie Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ inicijuojamą Pakruojo 

rajono 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimą nariams buvo išsiųsta elektroniniu 

paštu.  

Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ keičia šias Pakruojo rajono 2014–2020 m. 

vietos plėtros strategijos (VPS)  dalis. 

Keičiama VPS 9 lentelė ,,VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“. Priemonės ,,Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ LEADER-

19.2-SAVA-5, planuojamų įgyvendinti projektų skaičius keičiamas iš 9 į 8 vietos projektus, 

planuojamų sukurti darbo vietų skaičius iš 22 keičiamas į 20 darbo vietų. Priemonės „Novatoriška 

ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6 planuojamų 

įgyvendinti projektų skaičius keičiamas iš 4 į 6 vietos projektus, planuojamų sukurti darbo vietų 

skaičius“ iš 7 keičiamas į 12 darbo vietų. Priemonės „Bendradarbiavimo tinklų  ir savanoriškos 

veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-8 planuojamų įgyvendinti projektų skaičius 

keičiamas iš 5 į 6 vietos projektus. 



Keičiama VPS 10 lentelė ,,VPS įgyvendinimo veiksmų planas“. Įrašomas VPS įgyvendinimo 

veiksmų plane 2021 m. numatytas Kvietimas Nr. 6, jis bus skelbiamas priemonėms: LEADER-

19.2-SAVA-6, LEADER-19.2-SAVA-7 ir LEADER-19.2-SAVA-8. 

Keičiama VPS 11 lentelė ,,VPS finansinis planas“. VPS finansinis planas pagal prioritetus 

keičiamas atsižvelgiant į skirtą tarpinio vertinimo rezervo 39 031 Eur sumą ir faktiškai 

nepanaudotas priemonių lėšas. Papunktyje „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ planuojamų 

paramos lėšų suma keičiama į 1 348 029 Eur sumą. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas iš 

81,79 proc. į 81,82 proc. Papunktyje „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ planuojamų 

paramos lėšų suma keičiama į 299 589 Eur sumą. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas iš 

18,21 proc. į 18,18 proc. Perskaičiuojama planuojamų paramos lėšų suma pagal prioritetus, iš viso 

įrašoma 1 647 618 Eur. 

Keičiamas VPS finansinis planas pagal priemones. Papunktyje „Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ lėšų suma keičiama į 754 426 

Eur. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas iš 54,63 proc. į 45,79 proc. Papunktyje 

„Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ lėšų suma keičiama į 498 375 

Eur. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas iš 21,24 proc. į 30,25 proc. Papunktyje 

„Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms 

plėtoti“ patikslinamas planuojamas lėšų procentas iš 5,92 proc. į 5,78 proc. Papunktyje 

„Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ lėšų suma keičiama į 115 816 

Eur.. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas iš 6,07 proc. į 7,03 proc. Papunktyje „Regioninių 

produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ lėšų suma keičiama į 89 581 Eur. 

Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas iš 6,07 proc. į 5,44 proc. Papunktyje „Jaunimo 

įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ lėšų suma 

keičiama į 75 107 Eur.. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas iš 4,86 proc. į 4,56 proc. 

Papunktyje „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ lėšų suma 

keičiama į 19 085 Eur. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas iš 1,21 proc. į 1,15 proc. 

Perskaičiuojama planuojamų lėšų suma pagal priemones, iš viso įrašoma 1 647 618 Eur. 

Keičiamas VPS administravimo išlaidų finansinis planas. Papunktyje „VVG veiklos išlaidos“ 

planuojamų lėšų suma, pridėjus dalį 7 319 Eur tarpinio vertinimo rezervo lėšų, keičiama į 308 929 

Eur. Papunktyje „VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos“ planuojamų lėšų suma, pridėjus 

dalį tarpinio vertinimo rezervo lėšų 2 439 Eur, keičiama į 102 976 Eur. Perskaičiuojama 

planuojamų lėšų suma pagal VPS administravimo išlaidas, iš viso įrašoma 411 905 Eur. 

Keičiamas indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus (proc. nuo vietos projektams numatytos 

sumos), 2017 m. iš 6,2 proc. į 6,01 proc., 2018 m. iš 22,2 proc. į 21,62 proc., 2019 m. iš 4,9 proc. į 

4,71 proc., 2020 m. iš 30,5 proc. į 18,94 proc., 2021 m. iš 33,8 proc. į 48,72 proc., 2022 m. iš 2,4 

proc. į 0 proc. Keičiamas planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms pagal metus 

(proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos)“, 2016 m. iš 19,9, proc. į 19,42 proc., 2017 m. 

iš 15,9 proc. į 15,55 proc., 2018 m. iš 16,2 proc. į 15,78 proc., 2019 m. iš 14,3 proc. į 13,97 proc., 

2020 m. iš 15,5 proc. į 14,88 proc., 2021 m. iš 17,8 proc. į 19,84 proc., 2023 m. iš 0,4 proc. į 0,56 

proc. 

Tikslinamas papunkčio „Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšos“ pagrindimas, įrašoma, 

kad Pakruojo rajono savivaldybė prisideda prie VšĮ, NVO, bendruomeninių vietos projektų 

finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Keičiama 12 lentelė „VPS įgyvendinimo rodikliai“. Keičiamas papunkčio „Paremtų vietos 

projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.)“, tikslinės srities 6A planuotų vietos projektų 

skaičius, įrašomi 4 vietos projektai, į tikslinę sritį 6B įrašomas 1 vietos projektas, iš viso įrašomi 5 

vietos projektai. Keičiamas papunkčio „Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, 

skaičius (vnt.)“ į tikslinę sritį 6A įrašomi 2 vietos projektai, iš viso įrašomi 2 vietos projektai. 

Keičiamas papunktis „iš jų daugiau kaip 40 m.“, iš viso vietoje 0 įrašomas 1, iš viso „vyrų“ vietoje 

0 įrašomas 1. Keičiamas papunktis „Paremtų vietos projektų, skaičius (vnt.)“, pagal tikslinę sritį 6B 

įrašomi 8, iš viso įrašomi 8 vietos projektai. Keičiamas papunktis „Paremtų vietos projektų skaičius 



(vnt.)“, pagal tikslinę sritį 6A, įrašomi 6 vietos projektai, iš viso vietoje įrašomi 6 vietos projektai. 

Keičiamas papunktis „Paremtų vietos projektų, skaičius (vnt.)“, pagal tikslinę sritį 6B, įrašomi 6 

vietos projektai, iš viso įrašomi 6 vietos projektai. 

Keičiamas papunktis „Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius įgyvendinus vietos 

projektus“, pagal tikslinę sritį 6A vietoje 7 sukurtų darbo vietų įrašoma 12, pagal tikslinę sritį 6B 

vietoje 22 sukurtų darbo vietų įrašoma 20, iš viso vietoje 31 sukurtos darbo vietos įrašoma 34. 

Keičiamas papunktis „Išlaikytų darbo vietų skaičius VVG administracijoje, vykdant VPS 

administravimo veiklą“, vietoje 4 darbo vietų įrašomos 3, iš viso vietoje 4 darbo vietų įrašomos 3. 

VPS vykdytoja inicijuoja VPS keitimą, vadovaudamasi 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 2020 m. rugpjūčio 14 d.), 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 2021 m. balandžio 

20 d.) ir Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. 

rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (suvestinė redakcija 2020 m. gruodžio 3 d.) bei remdamasi 2021 

m. gegužės 4 d. VPS sutarties keitimo Susitarimu Nr. 3 ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 

Žemės ūkio ministerijos 2020 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. BRK-3442 „Dėl vietos plėtros strategijos 

tarpinio vertinimo rezervo“.  

VPS keitimas VPS įgyvendinimui turės teigiamos įtakos strategijos priemonių tikslams, atlikti 

keitimai prisidės prie sėkmingo VVG teritorijos poreikių tenkinimo ir sklandaus VPS 

įgyvendinimo. Numatomas VPS rodiklių keitimas turės teigiamos įtakos geresniems VPS 

įgyvendinimo rodikliams (ypač susijusiems su darbo vietų kūrimu) pasiekti. 

Susipažinę su siūlomu Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) 

keitimu, nariai klausimų neturėjo. 

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

keitimą. 

BALSAVO: „už“ –  36,  „prieš“ – 0.  

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                    Arturas Stankevičius 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                        Marija Žiubrienė 

 
 


