
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-09-20 Nr. V-2022-7 

 Pakruojis 

 

Posėdis įvyko 2022-09-20 d. 11.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Edikas Drupas. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

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

Aušra Dvelienė, Monika Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, Šarūnas 

Leimontas, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Aivaras 

Stabužis. 

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

Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. 

 

Posėdžio pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė į posėdžio darbotvarkę papildomai įtraukti 4 

klausimą: Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. 

Valdybos nariai vienbalsiai pritarė siūlymui dėl papildomo klausimo įtraukimo ir patvirtino 

posėdžio darbotvarkę. 

 DARBOTVARKĖ:  

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

darbo grupės patvirtinimo. 

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

plano patvirtinimo. 

3. Dėl strategijos papildymo nauja sumanaus kaimo priemone ir priemonės aprašymo.  

4. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 

m. rengimo darbo grupės patvirtinimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros 

strategijos 2023–2027 m. rengimo darbo grupės narius. Darbo grupės sudėtyje VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ darbuotojos, valdybos nariai, nariai, atstovaujantys VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ teritorijai ir įvairiems sektoriams. 

Valdybos narė Simona Linpskytė pasiūlė į darbo grupės sudėtį įrašyti valdybos narę Dovilę 

Pašakinskienę. 

Valdybos nariai pritarė siūlymui. 

 Pirmininkas Edikas Drupas 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 – 11; prieš – 0. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 

m. rengimo plano patvirtinimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė supažindino su priemonėmis, kurios įtrauktos į Pakruojo rajono 

kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimo planą. Valdybos nariai aptarė plane 

numatytas priemones, atsakomybių pasiskirstymą, diskutavo, kad labai svarbu nedaryti klaidų 

planuojant priemones, rengiant jų aprašymus. Valdybos nariai kalbėjo apie tai, kad kokybiškai 
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strategijai parengti reikėtų kreiptis į Pakruojo rajono savivaldybės vadovus, dėl paramos skyrimo, 

kad konsultantai dalyvautų ne dalies, o visos strategijos rengime. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė patvirtinti Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos 

plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimo planą. 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 m. 

rengimo planą. 

Balsavimo rezultatai: už – 11; prieš – 0. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl strategijos papildymo nauja sumanaus kaimo priemone ir priemonės 

aprašymo.  

Valdybos nariams buvo pristatytas naujos sumanaus kaimo priemonės, kuri bus integruota 

į Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją, aprašymas. Direktorė Marija Žiubrienė 

kalbėjo, kad rengiant priemonės aprašymą sunkiausia buvo suprasti, ką VVG turi daryti kitaip, kad 

rengiama priemonė atitiktų Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių reikalavimus ir kad būtų 

teikiama akivaizdi, pamatuota nauda kaimo teritorijoms. Marija Žiubrienė informavo valdybos 

narius, kad rengiant strategijos priemonės aprašymą, Pakruojo VVG, kaip ir kitoms VVG, labai 

padėjo Žemės ūkio ministerijos specialisčių konsultacijos ir konkretūs patarimai. Marija Žiubrienė 

džiaugėsi, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojos įgijo naujų žinių bei patirties, kuri 

buvo naudinga formuluojant konkrečius sumanumo elementus, sprendžiant kokią vietos problemą 

spręs įgyvendinama priemonė ir supažindino su tinkamumo sąlygomis bei vietos projektų atrankos 

kriterijais. 

Marija Žiubrienė pristatė naujausią informaciją, kaip planuojama vykdyti sumanaus kaimo 

priemonės derinimą ir paaiškino, kad naujos priemonės įtraukimą į strategiją, pagal Vietos plėtros 

strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, privalo 

patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinis narių susirinkimas. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė pritarti siūlymui papildyti strategiją nauja sumanaus 

kaimo priemone. 

NUTARTA:  

1. Pritarti siūlymui papildyti strategiją nauja sumanaus kaimo priemone ir pristatyti 

priemonę VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotiniame narių susirinkime. 

Balsavimo rezultatai: už – 11; prieš – 0. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinį narių 

susirinkimą sušaukti 2022 m. rugsėjo 28 d.,16.00 val., Pakruojo sinagogoje, Pakruojyje ir patvirtinti 

susirinkimo darbotvarkę. 

Valdybos nariai pritarė siūlymui. 

NUTARTA:  

1. Sušaukti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinį narių susirinkimą 2022 m. 

rugsėjo 28 d., 16.00 val. ir patvirtinti susirinkimo darbotvarkę. Susirinkimo vieta: Pakruojo 

sinagoga, Kranto g. 8, Pakruojis. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                            Edikas Drupas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 

 

 


