
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023-01-26 Nr. V-2023-1 

 Pakruojis 

 

Posėdis įvyko 2023-01-26 d. 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Zenonas Pekelis. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė, 

Genovaitė Jaškulienė, Rolandas Kairys, Vytautas Kanišauskas, Birutė Kazlauskienė, Paulina 

Macevičienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis, 

Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių 

specialistė Raimonda Ušinskienė, finansininkė Reda Stalmačenkė. 

 

 DARBOTVARKĖ:  

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

,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-11. 

2. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 paskelbimo.  

3. Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo.  

4. Dėl Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimo 

darbo grupės narių pakeitimo ir darbo grupės papildymo. 

 

Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino posėdžio darbotvarkę. 

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

prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Sumanus kaimas – 

sumanus turizmas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. 

Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašą priemonei „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“. Marija Žiubrienė supažindino, kad pagal 

šią priemonę parama teikiama viešiesiems juridiniams asmenims sumanaus kaimo priemonei 

įgyvendinti, didesniam turizmo paslaugų bei lankytojų skaičiui užtikrinti, didinant nuorodų bei 

informacijos prieinamumą, panaudojant kaimo vietovėse esantį turizmo potencialą, pritaikant vietos 

kultūros bei gamtos išteklius, pasitelkiant medijų, kompiuterines, skaitmenines technologijas. 

Sumanaus kaimo vietos projektas turi atitikti sąlygas ir reikalavimus nustatytus Sumanių kaimų 

projektų įgyvendinimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. 

liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-428 „Dėl Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, 

reikalavimus. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti vietos projektų atrankos kriterijai, tinkamos 

finansuoti išlaidos, jų pagrindimo būdai, nurodytos tinkamumo sąlygos pareiškėjui ir partneriui, 

tinkamumo sąlygos vietos projektui, išvardinti dokumentai, kurie turi būti pridėti prie vietos projekto 

paraiškos. 

Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su priemonės 

atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino, kaip reikės pagrįsti 

atitiktį atrankos kriterijams ir kiek balų pagal kiekvieno atrankos kriterijaus detalizavimą gali surinkti 

pareiškėjas.  

Finansininkė Reda Stalmačenkė valdybos narius supažindino su priemonės tinkamomis 

finansuoti išlaidomis ir paaiškino kokie yra išlaidų pagrindimo reikalavimai. 

Klausimų valdybos nariai neturėjo. 

Pirmininkas Zenonas Pekelis pasiūlė patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą. 
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NUTARTA: Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS prioriteto Nr. 

2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0.  

 

2. SVARSTYTA: Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 paskelbimo.  

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad kvietimas teikti vietos projektus Nr. 13 bus 

skelbiamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 2 ,,Verslios 

ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-11.  

Marija Žiubrienė supažindino, kad visa kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 suma yra lygi 

200 000,00 Eur, tai yra lygi priemonei „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ skiriamai lėšų sumai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. kovo 13 d. 8.00 val. iki 2023 m. balandžio 28 

d. 15.45 val.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėse 

www.pakruojovvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Žemdirbių g. 13, 

Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas. Vietos projektų paraiškos priimamos: el. paštu 

pakruojovvg@pakruojis.lt pasirašius elektroniniu parašu.  

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Zenonas Pekelis pasiūlė paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 13. 

NUTARTA:  

1. Paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 13. 

2. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. kovo 13 d. 8.00 val. iki 2023 m. 

balandžio 28 d. 15.45 val.  

3. Vietos projektų paraiškos priimamos: el. paštu pakruojovvg@pakruojis.lt pasirašius 

elektroniniu parašu.  

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

 

3. SVARSTYTA: 3. Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo.  

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

teikia valdybos nariams tvirtinti Metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2022 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 Excelio priedo duomenis, VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ šiuos duomenis peržiūrėjo ir suderino su Agentūra.  

Marija Žiubrienė pristatė 2022 m. baigtų įgyvendinti gerųjų vietos projektų pavyzdžius, 

kurie įrašyti į metinę ataskaitą. Pristatytas Mikoliškio kaimo bendruomenės vietos projektas 

„Bendruomeninio verslo kūrimas bei įvairių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“, paramos suma 

97 639,00 Eur. Mikoliškio kaimo bendruomenė narių ir rėmėjų lėšomis įsigijo pastatą-parduotuvę 

Mikoliškio kaime ir gyvendindama vietos projektą pastate atliko paprastojo remonto darbus bei 

pritaikė patalpas naujoms bendruomeninio verslo veikloms vykdyti. Įsigijusi reikiamą techniką, 

įrangą, automobilį ir kitas projekto veikloms vykdyti būtinas prekes, įdarbinusi darbuotojus, 

suremontuotame pastate bei bendruomenės namuose pradėjo teikti šias paslaugas: žemės, kitų ūkio 

darbų ir aplinkos tvarkymo paslaugą (sodų, daržų dirbimas, sniego valymas, žolės ir krūmų pjovimas, 

malkų skaldymas); maitinimo paslaugą (maisto ruošimas, maisto teikimas pagal užsakymus, maisto 

pristatymas); salės nuomos ir kubilo nuomos paslaugą; trumpalaikio apgyvendinimo paslaugą. Taip 

pat bendruomenė vykdo duonos ir konditerijos produktų gamybą. Projekto įgyvendinimo metu 

pradėta vykdyti ekonominė veikla remiasi socialiai atsakingo verslo nuostatomis, gaunamas pelnas 

numatytas skirti bendruomenės veiklai užtikrinti, vietos problemoms spręsti, paslaugų kokybei 

http://www.pakruojovvg.lt/
http://www.nma.lt/
mailto:pakruojovvg@pakruojis.lt
mailto:pakruojovvg@pakruojis.lt
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gerinti. Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu sukurtos 2,5 naujos darbo vietos, sukurtos 

4 naujos paslaugos, vykdoma duonos ir konditerijos produktų gamyba. 

Pristatytas Laipuškių kaimo bendruomenės vietos projektas „Ūkinių paslaugų teikimas 

Klovainių ir Rozalimo seniūnijų gyventojams“, paramos suma 97 641,00 Eur. Laipuškių kaimo 

bendruomenė įgyvendindama vietos projektą įsigijo: ekskavatorinį krautuvą su priedais, krūmapjovę, 

benzininius pjūklus, smulkintuvą. Įsigijusi reikiamą techniką, įrangą ir įdarbinusi darbuotojus, 

bendruomenė pradėjo teikti šias paslaugas: aplinkos tvarkymo darbų paslaugą (žolės pjovimas, 

krūmų, medžių pjovimas, medžių genėjimas, medžių sodinimas, apželdinimas, vejų įrengimas, sniego 

valymas) ir žemės darbų paslaugą (žemės kasimo ir stumdymo darbai, griovių kasimas, šlaitų 

formavimas, grunto paskleidimas, tranšėjų kasimas, skylių poliams, tvoroms gręžimas, žemės 

sausinimo darbai, melioracijos griovių tvarkymas). Vietos projekto įgyvendinimo metu pradėta 

vykdyti ekonominė veikla remiasi socialiai atsakingo verslo nuostatomis, gaunamas pelnas numatytas 

skirti bendruomenės veiklai užtikrinti, vietos problemoms spręsti, teikiamų paslaugų kokybei ir 

konkurencingumui gerinti. Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu sukurtos 2,5 naujos 

darbo vietos, sukurtos 2 naujos paslaugos.  

Pristatytas Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centro vietos projektas „Laisvalaikio 

galimybių didinimas ir jaunimo pomėgiams palankios aplinkos formavimas“, paramos suma 9 772,00 

Eur. Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras įgyvendindamas projekto veiklas įsigijo buitinės 

ir kompiuterinės technikos komplektus, daugiafunkcinį spausdintuvą, stalų ir kėdžių komplektą, 

virtuvės baldus, biuro baldus, taip pat įsigijo paslaugas: maitinimo, internetinės svetainės sukūrimo 

ir kūrybinių dirbtuvių dalyvių mokymo. Jaunimo centras įgijęs reikalingą techniką, įrangą, baldus ir 

paslaugas, vaikams ir jaunimui įgyvendino neformalaus ugdymo programą ir organizavo šiuos 

renginius: Kūrybines dirbtuves, renginio  dalyviai sužinojo apie dalykines kompetencijas, kurias 

suteikia studijų programos, analizavo paklausias profesijas, aiškinosi, ką jaunimas norėtų studijuoti 

arba kokią profesiją norėtų įgyti; Savanoriškos veiklos savaitę „(Pa)bandyk gyvai“, renginio metu 

moksleiviai turėjo galimybę praktiškai susipažinti su darbo sąvoka, sužinoti konkrečių specialybių 

subtilybes. Karjeros dieną „Ateik pasimatuoti“ – į renginį buvo kviečiami rajono moksleiviai, jie 

susitiko su skirtingų profesijų atstovais, susipažino su kiekvienos profesijos privalumais ir trūkumais, 

verslo galimybėmis. Įgyvendinamas projektas dalyviams sudarė sąlygas geriau pažinti save ir kitus, 

realizuoti idėjas, įgyti profesinio orientavimo patirties bei įgūdžių ir savybių, reikalingų karjerai 

planuoti. Pasiekimų rodikliai: projekto veiklose dalyvavo 11 savanorių, bendradarbiavo 2 jaunimo 

organizacijos vienijančios 102 narius, projekto tikslinės grupės potencialių naudos gavėjų skaičius – 

17 šeimų auginančių vaikus, projekto įgyvendinimo metu surengtuose renginiuose dalyvavo 260 

dalyvių. 

Raimonda Ušinskienė supažindino su 2022 m. atliktais veiksmais, susijusiais su VVG 

teritorijos gyventojų aktyvinimu, VPS įgyvendinimo viešinimu, darbuotojų ir narių mokymu. 

Valdybos nariams pateikta informacija apie 2022 m. surengtus VVG visuotinius narių susirinkimus, 

juose svarstytus klausimus, apie VVG narių ir valdybos narių kaitą, pristatyta, kad VVG biure pilnu 

etatu dirba trys darbuotojai, supažindinta su VPS įgyvendinimo ataskaitoje pateikta informacija apie 

LEADER metodo principų įgyvendinimą, VPS įgyvendinimo vidaus valdymą, stebėsenos ir 

vertinimo veiksmus.  

Marija Žiubrienė pristatė, kad Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos Excelio priede pateikta 

informacija apie VPS priemones, kiek vietos projektų siekiama paremti EŽŪFKP prioritetų ir 

tikslinių sričių bei VPS priemonių lygiu, kiek naujų darbo vietų buvo planuojama sukurti ir kiek jų 

sukurta VPS lygiu.  

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Zenonas Pekelis pasiūlė patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2022 

m. 

NUTARTA: patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2022 m. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 
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4. SVARSTYTA: Dėl Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 

m. rengimo darbo grupės narių pakeitimo ir darbo grupės papildymo. 

Direktorė, darbo grupės pirmininkė, Marija Žiubrienė pristatė, kad siūloma pakeisti 2 

strategijos rengimo darbo grupės narius ir papildyti darbo grupę 1 nauju nariu. Marija Žiubrienė 

paaiškino, kad 2022 m. pabaigoje pasikeitė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė, įvyko 

pokyčių valdybos sudėtyje ir pasiūlė pakeisti Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 

2023–2027 m. rengimo darbo grupės narius Jovitą Trumpienę bei Ediką Drupą. Vietoje Jovitos 

Trumpienės į darbo grupę siūloma įtraukti nuo 2022 m. gruodžio 12 d. VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ finansininke dirbančią Redą Stalmačenkę. Vietoje Ediko Drupo į darbo grupę siūloma 

įtraukti 2022 m. lapkričio 22 d. visuotiniame narių susirinkime VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

pirmininku išrinktą Zenoną Pekelį. Taip pat siūloma darbo grupę papildyti nauja nare, įtraukiant 

rajono jaunimo organizacijas atstovaujančią valdybos narę Pauliną Macevičienę.  

Valdybos nariai pritarė siūlymams. 

Pirmininkas  Zenonas Pekelis pasiūlė patvirtinti Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos 

plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimo darbo grupę. 

NUTARTA: Patvirtinti Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 

m. rengimo darbo grupę. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                            Zenonas Pekelis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 

 

 

 


