
 

VPS ĮGYVENDINIMO VALDYMO IR STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2016 M. 

              VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė vykdė reguliarią  VPS įgyvendinimo 

stebėsenos priežiūrą, lygino VPS įgyvendinimo eigą pagal numatytą VPS įgyvendinimo veiksmų 

planą. Įgyvendinat Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją, 2016 metais buvo atlikti 

šie veiksmai. 

            VPS administravimas, VPS įgyvendinimo veiksmų plano vykdymas. 

            Nuo 2016 m. sausio 1 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure dirba 4 asmenys, pilnu 

etatu – direktorė, finansininkė, administratorius, viešųjų ryšių specialistė. VVG ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ biuro darbuotojai atliko VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus ir vykdė pagal 

atskaitomybę ir atsakomybę jiems priskirtas funkcijas. 

            2016 m. buvo atlikti šie viešieji pirkimai: komunalinių paslaugų, kuro (dyzelis), banko 

mokesčių, ilgalaikio turto apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemos patikros paslaugos, finansų ir 

buhalterinės apskaitos programos DB ,,Apskaita“ atnaujinimo, interneto svetainės modifikavimo 

paslaugos, kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo, aiškinamojo stendo, informavimo spaudoje 

(straipsnio), viešinimo ir aktyvinimo renginio (maitinimas: kavos pertrauka (kava, arbata, vanduo, 

užkandžiai) ir pietūs), mobiliojo ryšio paslaugos. 

2016 m. gegužės 9 d. buvo pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio 

pagrindimo aprašas 2015–2016 m., kurį Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos 2016 m. gegužės 31 d. patvirtino. 

2016 m. gegužės 9 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo 

pateiktas mokėjimo grafikas, su nurodytomis VPS administravimo išlaidų paramos sumomis ir 

planuojamomis mokėjimo prašymų datomis. 

2016 m. birželio 2 d.  Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos 

pasirašyta  VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ vietos plėtros strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–

2020 m. vietos plėtros strategija“ paramos sutartis ,,Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo 

vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonę ,,LEADER“ paramos sutartis, kurią  pasirašė Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos l. e. p kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Beata 

Zemska ir  VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Alvydas Žuvininkas. 

2016 m. gegužės 2 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

prie Žemės ūkio ministerijos pateikė avansinį mokėjimo prašymą. 

2016 m. birželio 21 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ iš Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavo vietos plėtros strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–2020 

m. vietos plėtros strategija“ 80 000 Eur dydžio avansą administravimo išlaidoms apmokėti. 

2016 m. rugsėjo 29 d. pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo 

aprašas 2017 m., kurį Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. 

gruodžio 5 d. patvirtino. 

2016 m. spalio 20 d. buvo atliktas VPS keitimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2016 m. birželio  10 d. įsakymu Nr. 3D-357 ,,Dėl Žemės ūkio ministro 2015 

m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 ,,Dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugsėjo 15 d. raštą Nr. 

BRK- 5012 ,,Dėl vietos plėtros strategijos“ buvo koreguota VPS 9 lentelė ,,VPS priemonių ir 

veiklos sričių aprašymas“. Papildyta VPS I prioriteto ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ 1.2. 
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priemonės ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ paramos 

lyginamoji dalis. 

2016 m. gruodžio 15 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  Nacionalinei mokėjimo 

agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė tarpinį mokėjimo prašymą (64 056,36 Eur). 

VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai nuolat informavo ir konsultavo VVG 

teritorijos gyventojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, sistemingai informavo VVG 

pirmininką ir valdybą apie VPS įgyvendinimo eigą ir lėšų naudojimą. 

VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir 

analizavo VPS įgyvendinimo eigą, organizavo visuotinį narių susirinkimą bei valdybos 

posėdžius. 
2016 m. balandžio 14 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo 

metu buvo svarstytas klausimas dėl juridinio asmens Pakruojo rajono jaunimo organizacijų 

sąjungos ,,Apskritasis stalas“ atstovo atšaukimo ir naujo atstovo paskyrimo. Susirinkime buvo 

išrinktas naujas VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narys. Susirinkimo nariai susipažino 

su vietos plėtros strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ prioritetais, 

priemonėmis, veiklos sritimis ir vietos projektų pareiškėjams keliamais reikalavimais. Buvo pritarta 

VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbo organizavimo pakeitimams. 

2016 m. sausio 14 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos narių posėdžio metu 

buvo patvirtintos VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ VPS administravimo išlaidos ir viešųjų 

pirkimų planas. 

2016 m. kovo 30 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdyje buvo 

patvirtinti patikslinti duomenys pateikiami pagal VPS tinkamumo vertinimą atliekančio vertintojo ir 

nepriklausomo eksperto antro paklausimo klausimus, patvirtinti VPS pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo rezultatai ir paramos dydžio VPS įgyvendinimo skyrimas bei pirmojo metinio VPS 

administravimo išlaidų poreikio planas. 

2016 m. liepos 26 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai  svarstė klausimus 

susijusius su VPS įgyvendinimo veiksmų plano vykdymu ir numatomomis pirmo kvietimo VPS 

priemonėmis ir veiklos sritimis. Buvo pritarta Vilmos Jokantienės, atstovaujančios V. Jokantienės 

individualią įmonę ,,Vigra“,  prašymui išstoti iš VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ narių. 

2016 m. rugsėjo 28 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdyje buvo 

patvirtintas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio planas 2017 m., patvirtintas vietos plėtros 

strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ (VPS) keitimas, patvirtinta 

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarka ir sudaryta VPS įgyvendinimo valdymo ir 

stebėsenos grupė. 

2016 m. sausio 20 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdyje buvo 

aptarti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos pirmam kvietimui rengiami Vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašai, patvirtintas metinio VPS administravimo išlaidų poreikio 

pagrindimo aprašo 2017 m. keitimas. 

Įgyvendindami VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ nariai, biuro darbuotojai dalyvavo įvairiuose renginiuose, bendradarbiavo ir 

dalinosi gerąja patirtimi su kitomis vietos veiklos grupėmis. 

2016 m. sausio 21 d. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ir Vietos veiklos grupių tinklo 

suorganizuotame Vietos bendruomenių metų atidarymo renginyje dalyvavo VVG ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ nariai: Virginija Jocienė, Kazimiera Klabienė, Arturas Stankevičius, Albinas Navickas 

ir direktorė Marija Žiubrienė. 

2016 m. gegužės 24 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės surengtame tradiciniame 

Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikime dalyvavo VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 

biuro darbuotojai. 

2016 m. rugsėjo 3 d. Vilniaus LITEXPO parodų ir kongresų centre surengta pirmoji 

tarptautinė vietos bendruomenių mugė, skirta vietos bendruomenių metams paminėti. Šiame 



renginyje dalyvavo ir pranešimą skaitė VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija 

Žiubrienė. 

2016 m. rugsėjo 22-23 d. Lietuvos Žemės ūkio ministerija vietos veiklos grupių, verslo, 

mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių 

organizacijų atstovus ir socialinius partnerius pakvietė į forumą-diskusiją ,,Vietos plėtros 

strategijos: kartu mes galime daugiau“ pasidalyti gerąja patirtimi. Molėtų rajone, Dubingiuose 

surengtame forume-diskusijoje dalyvavo VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija 

Žiubrienė ir narys Pranas Žiubrys. 

2016 m. spalio 7 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai dalyvavo 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko parodos „Sprendimų 

ratas 2016“ metu surengtame seminare „Socialinio verslo vaidmuo užtikrinant kaimo 

gyvybingumą“. Seminare pranešimą skaitė VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija 

Žiubrienė. 

2016 m. spalio 12 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, Mikolaičiūnų kaime, 

surengė tradicinę Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS 

administravimu ir įgyvendinimu. Jame dalyvavo VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biuro 

darbuotojai. 

2016 m. spalio 17 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė 

dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo 

grupės posėdyje, kuris buvo surengtas Vilniuje, Green Park Hotel konferencijų salėje. 

2016 m.  spalio 25 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai dalyvavo Žemės 

ūkio ministerijos seminare ,,Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–

2020 m. programos priemonę ,,LEADER“ ir VVG tinklo valdybos susirinkime, kurie buvo surengti 

Šiauliuose. 

2016 m. lapkričio 16 d. Pasvalio rajono savivaldybėje vykusiuose mokymuose  

„LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

narys  Albinas Navickas ir biuro darbuotojai. Mokymus organizavo Programos „LEADER“ ir 

žemdirbių mokymo metodikos centras, seminaro lektorius Žilvinas Gelgota. 

2016 m. lapkričio 18  d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“  pirmininkas ir biuro 

darbuotojai Pakruojo rajono savivaldybėje aptarė Pakruojo rajono 2014–2020 metų vietos plėtros 

strategijos (VPS) pirmo kvietimo priemones ir tarėsi dėl savivaldybės prisidėjimo joms įgyvendinti. 

2016 m. lapkričio 25 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai dalyvavo Lietuvos 

kaimo bendruomenių sąjungos kartu su Vietos veiklos grupių tinklu organizuotame Vietos 

bendruomenių uždarymo renginyje, Naujamiestyje, Panevėžio rajone. 

2016 m. gruodžio 8 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė 

dalyvavo, skaitė pranešimą ir dalinosi patirtimi Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 

(ŠVLVVG) Sedoje, Mažeikių rajone, surengtoje konferencijoje ,,LEADER iššūkiai 2014–2020 

metais“. 

Įgyvendinant VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ organizavo VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginius ir vykdė VPS 

įgyvendinimo viešinimo priemones. 

2016 m. gegužės 18 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro patalpose Pakruojo dvare, 

surengtas VVG teritorijos gyventojų informavimo renginys „VPS įgyvendinimo parengiamieji 

darbai“. 

2016 m. lapkričio 29 d. kavinėje „Gluosnis“, Pakruojyje, surengtas VVG teritorijos 

gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginys „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros 

strategijos (VPS) įgyvendinimas“. 

Nuo 2016 m. sausio 4 d. interneto svetainėje www.pakruojovvg.lt viešinama informacija, 

susijusi su VPS įgyvendinimu, planuojamais ir įvykusiais renginiais, atliekama svetainės priežiūra. 

Nuo 2016 m. birželio 2 d. pagal taisyklių reikalavimus interneto svetainė buvo modifikuota. 

http://www.pakruojovvg.lt/


2016 m. rugsėjo 20 d. buvo įrengtas aiškinamasis stendas, kuris informuoja visuomenę apie 

Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją. 

2016 m. lapkričio 26 d. laikraštyje ,,Auksinė varpa“ buvo patalpintas  straipsnis ,,Strategijos 

įgyvendinimas paskatins permainas kaimo vietovėse“. 

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė VPS įgyvendinimo veiksmų plano 

vykdymą įvertino palankiai. Taip pat grupės nariai įvertino sunkumus iškilusius dėl  VPS 

įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo.  

VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai negalėjo atlikti VPS įgyvendinimo 

veiksmų plane 2016 m. numatytų veiksmų, susijusių su vietos projektų paraiškų pirmuoju kvietimu. 

Biuro darbuotojai kiekvienai  VPS priemonei turėjo parengti Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašus, juos suderinti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – 

Agentūra), patvirtinti VVG valdyboje ir tada paskelbti pirmą kvietimą. Suplanuotų veiksmų biuro 

darbuotojai negalėjo atlikti, nes buvo pradėti Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių keitimai ir Agentūra pasiūlė sustabdyti 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo procesą, iki to laiko, kol bus atlikti taisyklių 

pakeitimai ir kol Agentūra parengs visus Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimui  

būtinus dokumentus.  

 

 

 

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės pirmininkė                                  Regina Gaubienė 


