
Projektas „Vietos išteklių vertės didinimas įgyvendinant  Pakruojo rajono 2007–2013 m. 

kaimo plėtros strategiją“ 

 

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės 

,,Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ Lietuvos kaimo tinklo veiksmų 

programos kryptį „Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties ir pokyčių nustatymas, 

rinkimas, sisteminimas, analizė, apibendrinimas ir pasiūlymų teikimas“. 

Įsakymas dėl paramos skyrimo: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. BRI-796 „Dėl Projektų, kuriems 

skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Techninė 

pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ sąrašo patvirtinimo“. 

Paraiškos registracijos Nr. 5TP-KS-12-1-010127-PR001 

Paramos suma 4 924 Eur. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2012 m. spalio 16 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti 2013 m.spalio 16 d. 

Bendrasis projekto tikslas – stiprinti partnerystę, skatinti bendruomeniškumą ir savanorystę 

siekiant užtikrinti tinkamą LEADER metodo įgyvendinimą Pakruojo rajone ir pasirengti 

tolimesniam bendram darbui. 

Specialusis projekto tikslas – detaliai išanalizuoti, įvertinti ir apibendrinti strategijos 

įgyvendinimo svarbą inicijuojant kaimo vietovių plėtros pokyčius ir užtikrinant rajono ilgalaikes 

plėtros perspektyvas. 

Projekto veiklos. Pagrindinė projekto veikla skirta pokyčiams, inicijuotiems įgyvendinant 

LEADER metodą Pakruojo rajone, išanalizuoti ir apibendrinti. Įgyvendinant projektą buvo atlikta 

studija „Pridėtinės vertės kūrimas Pakruojo rajone įgyvendinant LEADER metodą“, kurioje buvo 

išanalizuoti kiekybiniai ir kokybiniai LEADER metodo įgyvendinimo VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ teritorijoje rodikliai. Buvo siekiama nustatyti, kaip įgyvendinami vietos projektai, 

skirtingų partnerių bendradarbiavimas, integruotumas, padėjo atrasti ir įvertinti turimus teritorijos 

išteklius bei įtvirtinti LEADER principą „iš apačios į viršų“. Buvo apibendrinta sukaupta patirtis ir 

pateikti pasiūlymai, padėję sėkmingai užbaigti strategijos įgyvendinimo procesą ir geriau pasirengti 

2014–2020 m. programavimo laikotarpiui. Parengta studija VVG nariams, rajono bendruomenėms, 

verslo ir vietos valdžios atstovams, Šiaulių regiono VVG buvo pristatyta konferencijoje „Atvirų 

durų diena“. 

Projekto rezultatai. Atlikta studija „Pridėtinės vertės kūrimas Pakruojo rajone įgyvendinant 

LEADER metodą“, kurioje pateikti išanalizuoti kiekybiniai ir kokybiniai LEADER metodo 

įgyvendinimo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ teritorijoje rodikliai ir įvertinti kaimo vietovių 

pokyčiai, padėję rasti naujus metodus, kaip geriau pasirengti naujam laikotarpiui ir efektyviau 

panaudoti paramos lėšas. Surengta konferencija – „Atvirų durų diena“ suteikusi galimybę 

susipažinti su studijos rezultatais, tiesiogiai išgirsti informaciją, dalyvauti dialoge ir aptarti 

įgyvendintų projektų patirtį bei LEADER ateities perspektyvas. Konferencijoje dalyvavo 60 

asmenų. 

Projekto viešinimas. Projekto rezultatai buvo viešinami, buvo parengtas ir rajono spaudoje 

išspausdintas straipsnis „Gera pabaiga reiškia naujų darbų pradžią“. 


