
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023-03-10 Nr. V-2023-2 

 Pakruojis 

 

Posėdis įvyko 2023-03-10 d. 10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Zenonas Pekelis. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

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

Rolandas Kairys, Vytautas Kanišauskas, Audrius Kliminskas, Albinas Navickas, Dovilė 

Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis. 

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

specialistė Raimonda Ušinskienė, finansininkė Reda Stalmačenkė. 

 

 DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimo, papildant 

priemonės „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ tinkamų partnerių sąrašą.  

2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir 

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

19.2-SAVA-11, papildymo. 

3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas 

vietos ūkio vystymas“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5, patvirtinto Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ valdybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. V-2020-3, patikslinimo. 

4. Dėl naujų narių priėmimo į Vietos veiklos grupę „Pakruojo rajono partnerystė“. 

 

Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino posėdžio darbotvarkę. 

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

keitimo, papildant priemonės „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ tinkamų partnerių sąrašą. 

Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė, kad VVG darbuotojoms konsultuojant 

potencialios pareiškėjos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos specialistus, kilo klausimas dėl 

vietos projekto partnerio tinkamumo. VVG darbuotojos elektroniniu paštu kreipėsi į Žemės ūkio 

ministerijos ES reikalų ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros 

skyriaus vyriausiąją specialistę Jeleną Dokudovič patarimo ir gavo atsakymą, kad reikia pakeisti 

Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją (VPS), papildant priemonės „Sumanus kaimas 

– sumanus turizmas“ tinkamų partnerių sąrašą. Taip pat reikia papildyti vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašą pagal priemonę „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“. 

Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė, kad Vietos veiklos grupė „Pakruojo 

rajono partnerystė“ (toliau – VPS vykdytoja) inicijuoja VPS prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios 

bendruomenės kūrimas“ priemonės „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-11, keitimą. Siūloma VPS priemonės 9.1.2.5.4. papunktyje praplėsti tinkamų partnerių sąrašą, 

įrašant „Tinkamais partneriais gali būti: 1. VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys viešieji 

juridiniai asmenys (taikoma NVO, bendruomenėms, biudžetinėms įstaigoms) ir privatūs juridiniai 

asmenys. 2. Valstybės institucijos, įstaigos, Valstybinių miškų urėdija“. 

Pirmininkas Zenonas Pekelis pasiūlė patvirtinti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros 

strategijos (VPS) keitimą, papildant priemonės „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ tinkamų 

partnerių sąrašą. 

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

keitimą, papildant priemonės „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ tinkamų partnerių sąrašą. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0.  

 

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

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

Nr. LEADER-19.2-SAVA-11, papildymo. 

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal 

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

sumanus turizmas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11, buvo patvirtintas Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ valdybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. V-2023-1. Pirmu klausimu valdybos 

nariai patvirtino Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimą ir papildė 

priemonės „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ tinkamų partnerių sąrašą, atsižvelgiant į tai, 

siūloma papildyti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą. 

Marija Žiubrienė pasiūlė papildyti ir praplėsti galimų partnerių sąrašą, pagal priemonę 

„Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Siūloma įrašyti „Galimi 

partneriai: 1. Pakruojo rajono VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai 

asmenys (NVO, bendruomenės, biudžetinės įstaigos) ir privatūs juridiniai asmenys. 2. Valstybės 

institucijos, įstaigos, Valstybinių miškų urėdija“. 

Valdybos nariai pritarė siūlymui. 

NUTARTA: papildyti ir 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. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS prioriteto Nr. 

1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos 

paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5, patvirtinto Vietos veiklos 

grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. V-2020-3, 

patikslinimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad gautas Pakruojo automobilių sporto klubo, 

įgyvendinančio vietos projektą „Automobilių sporto infrastruktūros įrengimas Pakruojo rajone“, 

sutartis Nr. PAKR-LEADER-6B-DI-6-3-2020/42VS-PV-20-1-09922-PR001, prezidento Audriaus 

Kliminsko prašymas pratęsti vietos projekto įgyvendinimo terminą iki 2024 m. birželio 4 d. Prašyme 

paaiškinta, kad planuoti automobilių sporto trasos įrengimo darbai šią žiemą, dėl netinkamų oro 

sąlygų, negalėjo būti vykdomi. Taip pat Klovainių karjere šiuo metu pradėti naujo kelio tiesimo 

darbai, kol jie nebus užbaigti , klubas negalės tęsti automobilių sporto trasos įrengimo darbų. 

Direktorė Marija Žiubrienė pasiūlė pritarti prašymui ir pratęsti vietos projekto „Automobilių sporto 

infrastruktūros įrengimas Pakruojo rajone“ įgyvendinimo terminą iki 2024 m. birželio 4 d. Marija 

Žiubrienė paaiškino, kad Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių 24.12 punkte nurodytas vietos projekto tinkamas įgyvendinimo 

laikotarpis yra iki 36 mėn. Tačiau Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos 2020 

m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. V-2020-3 patvirtintame vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 

pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas“ 3.1.punkte įrašytas vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 24 mėn. 

Siūloma patikslinti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir įrašyti vietos projekto tinkamą 

įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. 

Pirmininkas Zenonas Pekelis pasiūlė patikslinti 2020 m. rugsėjo 11 d. valdybos sprendimu 

Nr. V-2020-3 patvirtintą vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal priemonę „Kaimo 
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gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ LEADER-

19.2-SAVA-5 ir patvirtinti. 

Valdybos nariai pritarė siūlymui. 

NUTARTA: patikslinti ir patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS 

prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

 

4. SVARSTYTA: 4. Dėl naujų narių priėmimo į Vietos veiklos grupę „Pakruojo rajono 

partnerystė“. 

Pirmininkas Zenonas Pekelis pristatė, kad gautas fizinio asmens ūkininko Gedo Špakausko 

prašymas priimti į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti verslo sektoriui. Yra 

pateiktas ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas, ūkininko ūkis registruotas Degučių k., Lygumų 

sen., Pakruojo r. 

Valdybos nariai pasiūlė pritarti prašymui. 

NUTARTA:  

1. Priimti ūkininką Gedą Špakauską į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti  

verslo sektoriui. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                            Zenonas Pekelis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 

 

 

 


