
Projektas „Pakruojo VVG teritorijos VPS rengimas“ 

 

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“. 

Potvarkis dėl paramos skyrimo. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 

2015 m. birželio 10 d. potvarkis Nr. 4D-71 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji 

parama“, sąrašo patvirtinimo“. 

Paramos sutartis Nr. 42PP-KS-14-1-05314 pasirašyta 2015 m. liepos 13 d. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2015 m. kovo 9 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. gruodžio 31 d. 

Paramos suma 8 767 Eur. 

Projekto tikslas – įtraukti kuo daugiau VVG teritorijos gyventojų į VPS rengimą ir 

pasirengimą ją įgyvendinti, parengti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją. 

Projekto veiklos. Įgyvendinant projekto veiklų planą seniūnijose buvo rengiami 

susitikimai su vietos jaunimu, siekiant kuo daugiau jaunų žmonių įtraukti į vietos veiklos grupės 

veiklą, strategijos rengimą ir įgyvendinimą. Buvo skatinamas kaimo gyventojų aktyvumas, 

tariamasi į kokias veiklos sritis, gyventojų nuomone, yra tikslingiausia nukreipti viešąją paramą, 

remiantis „iniciatyva iš apačios“ buvo formuluojami strategijos tikslai, prioritetai, priemonės, buvo 

organizuojami informaciniai renginiai. 

Įvairių susitikimų, renginių, svarstymų metu, atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius, 

buvo pritarta paslaugų centrų kūrimo idėjai, sudarytos iniciatyvinės grupės, išrinkti jų vadovai, 

rajono bendruomenės pasirinko strateginės plėtros kryptis. 

2015 m. liepos 22 d. buvo surengtas pirmas informacinis renginys „Sutarčių pasirašymas ir 

įsipareigojimų priėmimas“. Renginyje dalyvavo rajono vadovai, seniūnai, novatorių grupių atstovai, 

teritorinių paslaugų centrų steigimo iniciatyvinių grupių vadovai, VVG valdybos nariai, biuro 

darbuotojai. Informaciniame renginyje paslaugų centrų iniciatyvinių grupių vadovai pristatė 

paslaugų centrų funkcijas, partnerius, numatomų kurti darbo vietų skaičių. Planuojama, kad 

paslaugų centruose bus vykdoma įvairi kultūros ir švietimo veikla, teikiamos būtinos ir prieinamos 

paslaugos kaimo gyventojams, jaunimui bus teikiamos neformalaus ugdymo paslaugos, vykdomos 

edukacinės programos, taip pat įgyvendinami įvairūs socialinės integracijos projektai. Į paslaugų 

centrų veiklą yra numatyta integruoti kaimo bendruomeninių organizacijų ūkinę veiklą, tam tikslui 

panaudojant suremontuotus kaimo bendruomenių pastatus. Šiai naujos ir vietos gyventojams 

naudingos veiklos perspektyvai, kuri tapo ramsčiu formuojant strategiją, pritarė pilietinė 

visuomenė, ją remia vietos verslas ir valdžia, nes ji kaime sukuria palankią pokyčiams atmosferą, 

padedančią užtikrinti pasitikėjimą permainomis ir savo krašto ateitimi. 

Antras informacinis renginys „Parengtos VPS pristatymas VVG teritorijos gyventojams“ 

buvo surengtas 2015 m. rugpjūčio 25 d. Renginyje kalbėtasi apie socialinio verslo veiklos spektrą, 

pristatyti strategijos prioritetai, priemonės, veiklos sritys, pasidžiaugta rajono gyventojų ketinamais 

aktyviai  dalyvauti savanoriškoje veikloje. 

Projekto rezultatas. 2015 m. rugpjūčio 25 d. VVG visuotiniame narių susirinkime buvo 

pristatyta parengta Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija. Visuotinis narių 

susirinkimas pritarė strategijai, kuri kartu su paraiška ir priedais, buvo pateikta vertinti.  

Projekto viešinimas. VVG įgyvendinamas projektas buvo viešinamas VVG interneto 

svetainėje, viešinimo straipsnis pavadintas ,,Projekto rezultatas – parengtas vietos plėtros strategija“ 

publikuotas laikraštyje ,,Auksinė varpa“. 


