
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-02-07 Nr. V-2022-3 

 Pakruojis 

 

Posėdis įvyko 2022-02-07 d. 11.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Edikas Drupas. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Edikas Drupas, 

Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, Audrius Kliminskas, Simona 

Lipskytė, Aivaras Stabužis, Zenonas Pekelis. 

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

Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. 

 

 DARBOTVARKĖ:  

1. 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, pereinamojo laikotarpio lėšos). 

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

,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos 

veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8). 

3. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 paskelbimo.  

 

Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino posėdžio darbotvarkę. 

1. 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, pereinamojo laikotarpio 

lėšos). 

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. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti yra 106 082,00 

Eur ir tai yra pereinamojo laikotarpio lėšos. Marija Žiubrienė atkreipė valdybos narių dėmesį, kad 

pagal šią priemonę strategijoje numatyta didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui 

įgyvendinti skiriasi ir yra tokia, kaip nurodyta kvietimuose Nr. 8, Nr. 9 ir dabar planuojamame 

skelbti kvietime Nr. 10. Taip pat pažymėjo, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d. įsigalioja nauja vietos 

projektų administravimo taisyklių redakcija ir potencialūs vietos projektų pareiškėjai turėtų būti 

atidūs skaitydami finansavimo sąlygų apraše išdėstytus reikalavimus. Pagal šią priemonę 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 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, 

tinkamumo sąlygos, susijusios su horizontaliosiomis ES politikos sritimis, tinkamais finansavimo 

šaltiniais, 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.  
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Marija Žiubrienė papildė, kad kiekvienas vietos projekto pareiškėjas turėtų atidžiai skaityti 

finansavimo sąlygų aprašą, atkreipti dėmesį kokius dokumentus reikia pateikti ir kaip pagrįsti 

atitiktį atrankos kriterijams. 

Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos narius supažindino su priemonės tinkamomis 

finansuoti išlaidomis 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, pereinamojo laikotarpio lėšos).“  

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0.  

 

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

prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų 

ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8). 

Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašą priemonei „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“. Šios priemonės 

tikslas: didinti kaimo vietovių viešojo gyvenimo patrauklumą ir įvairovę, veiksmingai išnaudojant 

savanoriškos veiklos potencialą ir turimą infrastruktūrą verslių, saugią kaimynystę ir sveikatą 

puoselėjančią bendruomenių tinklaveikai kurti, į šią veiklą įtraukiant kuo daugiau VVG teritorijos 

viešojo gyvenimo dalyvių“. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad pagal priemonę parama teikiama saugiai 

kaimynystei užtikrinti, sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo užimtumui gerinti bei 

kitoms bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti, supažindino kas gali būti vietos projekto 

pareiškėju, pareiškėjo partneriu, paaiškino kokie reikalavimai jiems keliami. 

Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė supažindino kokie kriterijai bus taikomi 

vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal kiekvieną 

atrankos kriterijų pareiškėjas galės gauti, pristatė, kaip kiekvienas atrankos kriterijus detalizuojamas 

ir kokius dokumentus pareiškėjas turi pateikti, kad pagrįstų atitiktį atrankos kriterijams. 

Finansininkė Jovita Trumpienė pristatė planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo etapą, 

kokios išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal priemonę ir paaiškino kokie reikalavimai keliami 

išlaidoms pagrįsti. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo ir pasiūlė patvirtinti priemonės Vietos projektų  

finansavimo sąlygų aprašą. 

NUTARTA: patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS prioriteto Nr. 

2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8). 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0.  

 

3. SVARSTYTA: Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 paskelbimo.  

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10 bus 

skelbiamas pagal dvi Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemones. Kvietimas 

skelbiamas pagal prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Novatoriška ūkio 

ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-192.2.-SAVA-6, pereinamojo 

laikotarpio lėšos). Priemonei skiriama lėšų suma 106 082,00 Eur. Taip pat pagal VPS prioriteto Nr. 

2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8). Priemonei skiriama lėšų 

suma 19 528,00 Eur.  

Marija Žiubrienė supažindino, kad visa kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 suma yra 

125 610,00 Eur. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. kovo 4 d. 8.00 val. iki 2022 

m. balandžio 4 d. 17.00 val.  
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Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėse 

www.pakruojovvg.lt ir www.nma.lt, vietos projektų paraiškos priimamos kvietime teikti vietos 

projektų paraiškas nurodytu būdu, VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure, adresu: Žemdirbių g. 

13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas, o nuo 2022 m. balandžio 1 d. tik el. paštu 

(pakruojovvg@pakruojis.lt) pasirašius elektroniniu parašu.  
Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 10. 

NUTARTA:  

1. Paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 10. 

2. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. kovo 4 d. 8.00 val. iki 2022 m.  

balandžio 4 d. 17.00 val. 

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

Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas, nuo 2022 m. balandžio 1 d. tik el. paštu 

(pakruojovvg@pakruojis.lt) pasirašius elektroniniu parašu. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                            Edikas Drupas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 
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