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PAKRUOJO RAJONO KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 

2023–2027 M. RENGIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Data Atsakingi 

1. Informacijos apie 2023–2027 m. kaimo 

plėtros perspektyvas ir naujai Pakruojo 

rajono VPS keliamus reikalavimus 

parengimas. 

2022 m. rugsėjo-spalio 

mėn. 

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

darbuotojai. 

2. Viešųjų ryšių veiksmų plano 

įgyvendinimas (informaciniai, 

aktyvinimo renginiai, susitikimai ir 

konsultacijos, susiję su Pakruojo VVG 

teritorijos gyventojų ir kitų asmenų 

įtraukimu į VPS rengimą, 

konsultavimąsi).  

2022 m. rugsėjo-2023 m. 

gegužės mėn. 

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

darbuotojai. 

3. Susitikimas su konsultantais, 

konsultuojančiais VPS rengimo ir 

pasiruošimo ją administruoti 

klausimais. 

2022 m. rugsėjo -spalio 

mėn. 

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

darbuotojai. 

4. VVG teritorijos tyrimai, statistinės 

informacijos rinkimas ir analizė 

2022 m. spalio-2023 m.  

sausio mėn. 

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

darbuotojai, 

konsultantai. 

5. Informacinio, aktyvinimo renginio 

organizavimas (Pakruojo rajono 2014–

2020 m. VPS įgyvendinimo rezultatai ir 

kaimo plėtros 2023–2027 m. 

perspektyvos, VVG teritorijos 

gyventojų aktyvinimas). 

2022 m. spalio-lapkričio 

mėn.  

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

valdyba, darbuotojai. 

6. Susitikimų, konsultacijų su rajono 

gyventojais, seniūnijų, bendruomenių, 

jaunimo ir kitų NVO atstovais, 

seniūnaičiais, verslininkais ir 

ūkininkais, įtraukiant juos į Pakruojo 

rajono VPS rengimą, organizavimas 

(Pakruojo, Klovainių, Rozalimo, 

Lygumų, Linkuvos, Pašvitinio, 

Guostagalio, Žeimelio seniūnijose).  

2022 m. spalio- gruodžio 

mėn. 

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

nariai, valdyba, 

darbuotojai. 

7. Rajono gyventojų, organizacijų, 

institucijų, ūkininkų apklausų, anketų 

organizavimas, duomenų analizavimas, 

duomenų apibendrinimas. 

2022 m. spalio-2023 m.  

vasario mėn. 

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

valdyba, darbuotojai, 

konsultantai 

8. VPS tikslų, VPS pasiekimų rodiklių, 

finansinio plano, VPS priemonių/ 

2022 m. gruodžio-2023 

m. balandžio mėn. 

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 



veiklos sričių aprašymų, planuojamų 

remti vietos projektų pobūdžio, paramos 

gavėjų teisinio statuso, tinkamumo 

sąlygų, vietos projektų atrankos 

principų formulavimas, LEADER 

metodo ir horizontaliųjų principų 

laikymosi pagrindimas, VPS 

įgyvendinimo valdymo, stebėsenos 

sistemos rengimas. 

valdyba, darbuotojai. 

9. Rengiamos VPS viešinimas 

renginiuose, susitikimuose, seniūnijose, 

rajono spaudoje, Pakruojo VVG 

interneto svetainėje 

www.pakruojovvg.lt ir feisbuko 

paskyroje. 

2022 m. rugsėjo-2023 m. 

gruodžio mėn. 

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

valdyba, darbuotojai. 

10. Dalyvavimas Šiaulių apskrities VVG ir 

VVG tinklo renginiuose, susijusiuose su 

VPS rengimu ir pasirengimu ją 

administruoti. 

2022 m. rugsėjo-2023 m. 

gruodžio mėn. 

Pakruojo VVG 

valdyba, darbuotojai. 

11. Parengto Pakruojo rajono VPS projekto 

derinimas su vietos gyventojais, 

organizacijomis, vietos valdžia, 

konsultacijos, gautų pasiūlymų ir 

pastabų apibendrinimas.  

2023 m. vasario-

balandžio mėn. 

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

valdyba, darbuotojai. 

12. Viešinimo plakato gamyba. 

 

2022 m. spalio mėn. Pakruojo VVG 

darbuotojai. 

13. Parengtos VPS teikimas Pakruojo VVG 

visuotiniam narių susirinkimui dėl 

pritarimo. 

2023 m. balandžio mėn. VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

valdyba, darbuotojai. 

14. Taisyklių reikalavimus atitinkančio 

Pakruojo VVG kolegialaus valdymo 

organo sudarymas. 

2022 m. spalio-2023 m. 

vasario mėn. 

Pakruojo VVG 

pirmininkas, valdyba. 

15. Regionų plėtros tarybos informavimas 

apie viešai paskelbtą VPS derinimą, 

Regionų plėtros tarybai paprašius VPS  

pristatymas.  

2023 m. kovo-balandžio 

mėn. 

VPS rengimo darbo 

grupė, Pakruojo VVG 

valdyba, darbuotojai. 

16. 

 

 

Parengtos VPS pateikimas vertinti. 2023 m. balandžio-

gruodžio mėn. 

Pakruojo VVG 

darbuotojai. 

                                  __________________________________________ 

http://www.pakruojovvg.lt/

