
 

VPS ĮGYVENDINIMO VALDYMO IR STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 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, 2017 metais buvo atlikti 

šie veiksmai. 

            VPS administravimas, VPS įgyvendinimo veiksmų plano vykdymas. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojų  skaičius nesikeitė, 

biure dirba 4 asmenys pilnu etatu – direktorė, finansininkė, administratorius, viešųjų ryšių 

specialistė. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai atliko VPS įgyvendinimo plane 

numatytus veiksmus ir vykdė pagal atskaitomybę ir atsakomybę jiems priskirtas funkcijas. 

2017 m. buvo parengta ir nuo liepos 4 d. įsigaliojo VVG Mažos vertės pirkimų vykdymo 

tvarka, patvirtinti atsakingi asmenys ir kiti pirkimų dokumentai. 2017 m. atlikti šie viešieji pirkimai: 

informavimo spaudoje (straipsnio), kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo, kuro (medžio 

pjuvenų granulės), kavos pertraukos (maisto produktų kavos pertraukai) (VPS vykdytojos 

kolegialaus valdymo organo posėdžiui), VPS vykdytojos visuotinių narių susirinkimo ir kolegialaus 

valdymo organo posėdžio (maitinimas kavos pertraukos ir pietų išlaidos), viešinimo ir aktyvinimo 

renginio (maitinimas: kavos pertrauka (kava, arbata, vanduo, užkandžiai) ir pietūs), spausdintuvų 

eksploatacinių medžiagų (spausdintuvų kasečių). 

2017 m. sausio 26 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo 

pateikta VPS metinė įgyvendinimo ataskaita už 2016 m. 

Nuo 2017 m.  kovo 20 d. iki 2017 m. balandžio 20 d. buvo paskelbtas paprastas kvietimas 

Nr. 1. Gautos penkios vietos projektų paraiškos. 

Nuo 2017 m. balandžio 21 d. iki 2017 m. birželio 30 d. VVG paskirti atsakingi darbuotojai 

atliko VP pridėtinės vertės (kokybės), VP planuojamų išlaidų tinkamumo, galutinių VP paraiškų 

administracinės atitikties ir galutinių VP paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimus. 

2017 m. liepos 12 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo 

perduotos vietos projektų bylų (dokumentų) kopijos, atlikti kontrolinį vertinimą. 

2017 m. rugsėjo 19 d. buvo gautos iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos Kvietimo Nr. 1 vietos projektų paraiškų kontrolinio vertinimo pastabos. Kontrolinio 

vertinimo metu, Agentūros darbuotojai nustatė, kad pagal VPS prioriteto Nr. 2 priemones 

pateiktuose vietos projektuose, yra numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą, tačiau suderintuose 

vietos projektų finansavimo sąlygų aprašuose, VVG nebuvo įtraukusi tinkamumo sąlygos vietos 

projektams, susijusios su investicijomis į nekilnojamąjį turtą. VVG nuomone, ši problema kilo dėl 

skirtingo Agentūros aiškinimo. Susipažinus su Agentūros pateiktomis kontrolinio vertinimo 

pastabomis 2017 m. rugsėjo 25 d. buvo gauti trys prašymai sustabdyti tolimesnį paraiškų vertinimą 

ir administravimą, dviem vietos projektų paraiškom buvo tęsiamas vertinimas. 

2017 m. gruodžio 12 d. buvo pasirašytos vietos projekto vykdymo sutartys su ūkininku 

Martynu Navicku ir Sigutėnų kaimo bendruomene. 

Nuo 2017 m. rugpjūčio 14 d. iki 2017 m. rugsėjo 14 d. buvo paskelbtas paprastas kvietimas 

Nr. 2. Gautos trys vietos projektų paraiškos. Agentūra suderino VVG vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašus su ta pačia problema, taip pat į aprašus nebuvo įtraukta tinkamumo sąlyga vietos 

projektams, kad vietos projektuose numatytos veiklos, susijusios su investicijomis į nekilnojamąjį 

turtą. VVG informavo du Kvietimo Nr. 2 vietos projektų pareiškėjus, kad jų numatytos išlaidos į 

nekilnojamąjį turtą yra netinkamos, o su mokymais susijusiam vietos projektui,  liko nepakankamas 

mokymų dalyvių skaičius. Du vietos projektų pareiškėjai pateikė VVG prašymus sustabdyti vietos 
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projekto paraiškų tolimesnį vertinimą ir administravimą, vienai vietos projekto paraiškai buvo 

tęsiamas vertinimas. 

Nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki 2017 m. lapkričio 17 d. VVG paskirti atsakingi darbuotojai 

atliko vieno projekto VP pridėtinės vertės (kokybės), VP planuojamų išlaidų tinkamumo, galutinės 

VP paraiškos administracinės atitikties ir galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimus. 

2017 m. lapkričio 23 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo 

perduota vietos projekto bylos (dokumentų) kopija, atlikti kontrolinį vertinimą. 

2017 m. gruodžio 8 d. gavus iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos Kvietimo Nr. 2 vietos projekto paraiškos kontrolinio vertinimo pastabas, Guostagalio 

paslaugų centro paraiška buvo patikslinta. 

Nuo 2017 m. lapkričio 29 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d. buvo paskelbtas paprastas kvietimas 

Nr. 3. Gautos devynios vietos projektų paraiškos. 

2017 m. rugsėjo 28 d. pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo 

aprašas 2018 m., kurį Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. 

lapkričio 21 d. patvirtino. 

2017 m. lapkričio 29 d. pateiktas pakeistas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio 

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

2017 m. lapkričio 30 d. patvirtino. 

2017 m. gruodžio 12 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  Nacionalinei mokėjimo 

agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė mokėjimo prašymą (60 320,11 Eur). 

VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 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. 

2017 m. balandžio 6 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo 

metu buvo pristatyta VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaita už 2016 m., VVG 

,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansinė atskaitomybė ir finansinė atskaita už 2016 m. Susirinkimo 

nariai susipažino su vietos plėtros strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros 

strategija“ įgyvendinimu. 

2017 m. sausio 25 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdžio metu 

buvo patvirtintos VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2016 m. bei metinė VPS 

įgyvendinimo ataskaita už 2016 m., taip pat patvirtintas viešųjų pirkimų planas. 

2017 m. kovo 15 d.  VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos narių posėdžio metu 

buvo patvirtintas Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 paskelbimas ir patvirtinti Vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašai VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ 

priemonėms ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas“, ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ ir VPS prioriteto 

Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonėms ,,Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos organizavimas“, ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir 

istorijos paveldą“, ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties 

mažinimą“, ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. 

2017 m. rugpjūčio 8 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos narių posėdžio metu 

buvo patvirtintas Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 paskelbimas ir patvirtinti Vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašai VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ 

priemonei ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas“ ir VPS prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonei 

,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. 



2017 m. rugsėjo 27 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos narių posėdžio metu 

buvo patvirtintas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio planas 2018 m. Posėdžio metu 

valdybos nariai buvo supažindinti su Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimu. Buvo pritarta Rasos Balnionytės prašymui išstoti iš VVG ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ narių. 

2017 m. lapkričio 9 d. įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo 

patvirtintas vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas ir priimti sprendimai skirti paramą,  

ūkininko Martyno Navicko ir Sigutėnų kaimo bendruomenės vietos projektams. 

2017 m. lapkričio 27 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos narių posėdžio metu 

buvo patvirtintas Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 paskelbimas ir patvirtinti Vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašai VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ 

priemonėms ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas“, ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ ir VPS prioriteto 

Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonėms ,,Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos organizavimas“, ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir 

istorijos paveldą“, ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties 

mažinimą“, ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Posėdžio metu 

buvo patvirtintas metinio VPS administravimo išlaidų poreikio plano 2017 m. keitimas. 

2017 m. gruodžio 20 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdžio metu 

buvo patvirtintas 2018 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų planas. 

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. 

2017 m. sausio 20 d. dalyvauta VVG tinklo organizuotame laikinos darbo grupės posėdyje, 

kuris buvo surengtas Aleksandro Stulginskio universitete, Kauno rajone. 

2017 m. vasario 22 d. dalyvauta VVG tinklo valdybos posėdyje, Aleksandro Stulginskio 

universitete, Kauno rajone. 

2017 m. kovo 22 d. dalyvauta tradiciniame Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikime, 

Tytuvėnuose, Kelmės rajone. 

2017 m. kovo 29 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos surengtame Socialinio verslo forume, 

Vilniuje. 

2017 m. balandžio 11 d. dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos surengtame susitikime ,,Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonė 

,,LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, Vilniuje. 

2017 m. balandžio 19 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos seminare ,,Paramos galimybės 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG 

bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, Šiauliuose. 

2017 m. balandžio 20 d. dalyvauta VVG tinklo narių visuotiniame susirinkime, Aleksandro 

Stulginskio universitete, Kauno rajone. 

2017 m. gegužės 4 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos organizuotame LEADER metodo 

įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje, Vilniuje. 

2017 m. birželio 1 d. dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos surengtoje diskusijoje tema ,,Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 

priemonės ,,LEADER programa“ įgyvendinimo aktualijos“, Vilniuje. 

2017 m. birželio 2 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos surengtame 

seminare ,,Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

m. programos priemonę ,,LEADER“ ir ,,Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“, 

Pakruojo dvare. 

2017 m. birželio 14 d. dalyvauta tradiciniame Šiaulių krašto vietos veiklos grupių 

susitikime, susijusiame su VPS administravimu ir įgyvendinimu, Raseiniuose. 



2017 m. rugsėjo 14 d. dalyvauta tarptautinėje VVG bendradarbiavimo konferencijoje 

,,Tinklaveika veikia!“, Vilniuje. 

2017 m. spalio 5 d. dalyvauta tarptautinėje VVG bendradarbiavimo konferencijoje 

,,Tinklaveika veikia!“, Vilniuje. 

2017 m. spalio 24 d. dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos surengtoje konferencijoje ,,Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės 

,,LEADER programa“ įgyvendinimo aktualijos“, Vilniuje.   
2017 m. spalio 26 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos seminare ,,Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 m. programos priemonės ,,LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“, Šiauliuose. 

Įgyvendinant VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ organizavo VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginius ir vykdė VPS 

įgyvendinimo viešinimo priemones. 

Įrengtas aiškinamasis stendas nuolat informuoja visuomenę apie Pakruojo rajono 2014–2020 

m. vietos plėtros strategiją. 

Nuo 2017 m. sausio 2 d. interneto svetainėje www.pakruojovvg.lt viešinama informacija, 

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

2017 m. kovo 18 d. laikraštyje ,,Auksinė varpa“ buvo patalpintas straipsnis ,,Paprastas 

kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1”. 

2017 m. rugpjūčio 12 d. laikraštyje ,,Auksinė varpa“ buvo patalpintas straipsnis ,,Paprastas 

kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2”. 

2017 m. lapkričio 8 d. Pakruojo sinagogoje, surengtas VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo 

ir VPS viešinimo renginys „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) 

įgyvendinimas“. 

2017 m. lapkričio 29 d. laikraštyje ,,Auksinė varpa“ buvo patalpintas straipsnis ,,Paprastas 

kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3”. 

Numatomas VPS keitimas bus svarstomas VVG visuotiniame narių susirinkime. 

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė pritarė VPS metinei įgyvendinimo 

ataskaitai. 
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