
 

VPS ĮGYVENDINIMO VALDYMO IR STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 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, 2018 metais buvo atlikti 

šie veiksmai. 

            VPS administravimas, VPS įgyvendinimo veiksmų plano vykdymas. 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 21 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure 

dirbo 4 asmenys pilnu etatu – direktorė, finansininkė, administratorius, viešųjų ryšių specialistė. 

Nuo 2018 m. birželio 22 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure dirba 3 asmenys pilnu etatu – 

direktorė, finansininkė, viešųjų ryšių specialistė. Darbuotojai atliko VPS įgyvendinimo plane 

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

2018 m. atlikti šie viešieji pirkimai: biuro patalpų komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros 

(elektros energija), kuro (dyzelinas), interneto svetainės modifikavimo, kavos pertraukos (kava, 

arbata, vanduo, užkandžiai) (VPS vykdytojos visuotiniam narių susirinkimui), ilgalaikio turto 

apsaugos, viešųjų paslaugų teikėjų paslaugos, kuro (medžio pjuvenų granulės), kanceliarinių prekių 

ir popieriaus įsigijimo, mobiliųjų telefonų, planšetinio kompiuterio, spausdintuvų eksploatacinių 

medžiagų (spausdintuvų kasečių), viešinimo ir aktyvinimo renginio (maitinimas: kavos ir pietų 

pertraukos), informavimo spaudoje (straipsnio). 

2018 m. sausio 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo 

pateikta VPS metinė įgyvendinimo ataskaita už 2017 m.  

Nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. vasario 12 d. VVG paskirti atsakingi darbuotojai atliko 

VP pridėtinės vertės (kokybės), VP preliminarų išlaidų tinkamumo vertinimus. 

2018 m. vasario 12 d. Nacionalinei mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateiktas 

metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas 2018 m., aprašas patvirtintas 2018 

m. vasario 28 d.  

2018 m. vasario 20 d. Guostagalio paslaugų centras pasirašė Vietos projekto vykdymo sutartį 

Nr. PAKR-LEADER-6B-DS-2-1. 

2018 m. vasario 23 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

perduotos vietos projektų bylų (dokumentų) kopijos, kontroliniam vertinimui atlikti. 

2018 m. kovo 27 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos perduotos 

vietos projektų bylų (dokumentų) kopijos, tinkamumo skirti paramą vertinimui atlikti. 

2018 m. balandžio 6 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo 2018 m. keitimas, 

keitimas patvirtintas 2018 m. gegužės 11 d.  

2018 m. gegužės mėnesį darbuotojai konsultavo vietos projektų pareiškėjus gavusius 

paklausimus ir ruošusius atsakymus Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

vertintojams. 

2018 m. birželio 6 d. Amatų dvareliui skirta parama, kai Paramos sutartis nesudaroma, 

paraiška Nr. PAKR-LEADER-1C-M-3-9 laikoma Sutartimi. 

2018 m. birželio 8 d. Laisvalaikio klubui ,,Rozalinas“ skirta parama, kai Paramos sutartis 

nesudaroma, paraiška Nr. PAKR-LEADER-6B-J-3-3 laikoma Sutartimi. 

2018 m. balandžio 25 d. pateiktas Sigutėnų kaimo bendruomenės mokėjimo prašymas ir 

veiklos ataskaita, projektas baigtas įgyvendinti. 

2018 m. birželio 25 d. Noreikonių jaunimo klubui skirta parama, kai Paramos sutartis 

nesudaroma, paraiška Nr. PAKR-LEADER-6B-J-3-8 laikoma Sutartimi. 

                                                PATVIRTINTA 

                                                                                    Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono   

                                                                                           partnerystė“ valdybos 2019 m. sausio 25 d. 

                                                                           posėdžio protokolu Nr. V-2019-1 



2018 m. liepos 2 d. Ūdekų kaimo bendruomenė pasirašė Vietos projekto vykdymo sutartį Nr. 

PAKR-LEADER-6B-I-3-2. 

2018 m. liepos 2 d. Stačiūnų kaimo bendruomenė pasirašė Vietos projekto vykdymo sutartį 

Nr. PAKR-LEADER-6B-IK-3-7. 

2018 m. liepos 25 d. A. Kvedaro individuali įmonė pasirašė Vietos projekto vykdymo sutartį 

Nr. PAKR-LEADER-6A-D-3-6.  

2018 m. birželio 12 d. pateiktas ūkininko Martyno Navicko mokėjimo prašymas ir veiklos 

ataskaita, projektas baigtas įgyvendinti. 

2018 m. rugsėjo 10 d. UAB ,,Agro Lašmuo“ pasirašė Vietos projekto vykdymo sutartį Nr. 

PAKR- LEADER-6A-D-3-5.  

2018 m. rugsėjo 13 d. ūkininkas Vaidas Virkštis pasirašė Vietos projekto vykdymo sutartį Nr. 

PAKR-LEADER-6A-DI-3-1.  

2018 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinei mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateiktas 

metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas 2019 m., aprašas patvirtintas 2018 

m. spalio 22 d.  

2018 m. rugpjūčio 17 d. pateiktas Guostagalio paslaugų centro mokėjimo prašymas ir veiklos 

ataskaita, projektas baigtas įgyvendinti. 

2018 m. spalio 18 d. atliktas VPS keitimas. Pakoreguota VPS 9 lentelė ,,VPS priemonių ir 

veiklos sričių aprašymas“. Papildytas VPS prioriteto Nr. 1  priemonės ,,Kaimo gyventojams skirtų, 

pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ apibūdinimas, tinkamų paramos 

gavėjų pobūdis, tinkamumo sąlygos. Buvo papildyta VPS prioriteto Nr. 2 visų priemonių 

lyginamoji dalis. Papildyta VPS prioriteto Nr. 2 priemonių ,,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“ didžiausia paramos suma vietos projektui. Papildyta VPS prioriteto Nr. 2 priemonės 

,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ tikslinė grupė. Pakeisti VPS 

prioriteto Nr. 1 priemonės ,,Kaimo gyventojams skirtų, pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ ir prioriteto Nr. 2 priemonių ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos 

veiklos organizavimas“, ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės 

atskirties mažinimą“ atrankos kriterijai. Pakoreguota VPS 10 lentelė ,,VPS įgyvendinimo veiksmų 

planas“, VPS 11 lentelės ,,VPS finansinis planas“ indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus ir 

VPS 13 lentelės ,,VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“ keliami reikalavimai VPS 

finansininkui ir (arba) buhalteriui bei VPS administratoriui. Keitimai atlikti vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 3D-559, 2017 m. lapkričio 

9 d. įsakymu Nr. 3D-715, 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-616, taip pat atsižvelgiant į vietos 

projektų vertinimo metu kilusias problemas ir į VPS įgyvendinimo eigą. 

2018 m. spalio 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateiktas 

mokėjimo prašymas Nr. 4.  

Nuo 2018 m. lapkričio 19 d. iki 2018 m. gruodžio 21 d. paskelbtas kvietimas Nr. 4. Kvietimas 

pratęstas iki 2019 m. sausio 18 d 

2018 m. lapkričio 21 d. Nacionalinei mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 

pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo keitimas 2018 m., 

aprašas patvirtintas 2018 m. gruodžio 7 d.  

2018 m. lapkričio 27 d. pateiktas Laisvalaikio klubo ,,Rozalinas“ mokėjimo prašymas ir 

veiklos ataskaita, projektas baigtas įgyvendinti. 

2018 m. gruodžio 6 d. pateiktas Amatų dvarelio mokėjimo prašymas ir veiklos ataskaita, 

projektas baigtas įgyvendinti. 

2018 m. gruodžio 28 d. pateiktas Ūdekų kaimo bendruomenės mokėjimo prašymas ir veiklos 

ataskaita, projektas baigtas įgyvendinti. 



2018 m. gruodžio 31 d. pateikti Stačiūnų kaimo bendruomenės ir Noreikonių jaunimo klubo 

mokėjimo prašymai ir veiklos ataskaitos, projektai baigti įgyvendinti. 

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 2 visuotinius narių susirinkimus bei 8 valdybos 

posėdžius. 

2018 m. kovo 23 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ visuotiniam narių susirinkimui buvo 

pristatyta VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaita už 2017 m., VVG ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ finansinė atskaitomybė ir revizorės atskaita už 2017 m. Susirinkime buvo renkami 

valdybos nariai, valdybos pirmininkas, pirmininkas bei revizorius. Buvo pritarta VPS keitimui. 

2018 m. lapkričio 27 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ visuotiniame narių susirinkime 

buvo atšauktas valdybos narys ir išrinktas naujas valdybos narys, asmuo iki 40 m. 

2018 m. sausio 26 d. įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo priimtas 

sprendimas skirti paramą Guostagalio paslaugų centro vietos projektui.  

2018 m. sausio 26 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos posėdyje buvo patvirtinta 

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2017 m. bei metinė VPS įgyvendinimo 

ataskaita už 2017 m., taip pat buvo patvirtinta visuotinio narių susirinkimo sušaukimo data. 

2018 m. vasario 12 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos posėdyje buvo 

patvirtintas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio plano 2018 m. keitimas. 

2018 m. kovo 20 d. įvyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo pritarta 

ūkininko Vaido Virkščio, Ūdekų kaimo bendruomenės, Laisvalaikio klubo ,,Rozalinas“, Lygumų 

paslaugų centro, UAB ,,Agro lašmuo“, A. Kvedaro individualios įmonės, Stačiūnų kaimo 

bendruomenės, Noreikonių jaunimo klubo, Amatų dvarelio vietos projektams ir buvo 

rekomenduojama juos perduoti tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

2018 m. kovo 20 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos posėdyje buvo pritarta 

Mikoliškio kaimo bendruomenės išstojimui iš VVG narių bei naujų narių priėmimui į VVG narius. 

Taip pat buvo patvirtintas VPS keitimas. 

2018 m. birželio 8 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos posėdyje buvo  

pristatytas VPS įgyvendinimas ir vietos projektų tinkamumo vertinimas. Buvo pritarta Aivaro 

Mieliausko prašymui atleisti iš VVG administratoriaus pareigų. 

2018 m. rugsėjo 26 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos posėdyje buvo 

patvirtintas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio planas 2019 m. ir VPS paramos sutarties 

keitimas. 

2018 m. spalio 23 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos posėdyje buvo patvirtinti 

baziniai darbo užmokesčio dydžiai ir priedai VVG darbuotojoms. Patvirtinti VVG darbuotojų 

pareigybių aprašymai. Taip pat buvo patvirtinta VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS 

viešinimo renginio darbotvarkė. 

2018 m. lapkričio 15 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos posėdyje buvo  

paskelbtas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4 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“ 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“.  

2018 m. gruodžio 18 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“  valdybos posėdyje buvo 

patvirtinti VVG darbuotojų pareiginės algos koeficientai ir baziniai darbo užmokesčiai. Taip pat 



buvo pratęstas kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 galiojimo laikas. Posėdžio metu valdybos 

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

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. 

2018 m. vasario 6 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, 

finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė, administratorius 

Aivaras Mieliauskas dalyvavo mokymuose, tema ,,Paramos projektų administravimas ir valdymas“, 

Šiauliuose. 

2018 m. kovo 1 d. VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, 

finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė, administratorius 

Aivaras Mieliauskas dalyvavo mokymuose, tema ,,Verslo projektų rengimas ir vertinimas“, 

Šiauliuose. 

2018 m. kovo 21 d. dalyvauta tradiciniame Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikime, 

Skėmiuose, Radviliškio rajone. 

2018 m. balandžio 5 d. dalyvauta VVG tinklo narių visuotiniame susirinkime, Raudondvario 

dvare, Kauno rajone. 

2018 m. balandžio 11 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos organizuotame LEADER metodo 

įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje, Vilniuje. 

2018 m. gegužės 24, 26 d. dalyvauta Vilniaus LITEXPO parodų ir kongresų centre surengtoje 

žemės ūkio bei maisto pramonės parodoje ,,AgroBalt 2018“. Kartu su bendruomenėmis vienoje iš 

didžiausių žemės ūkio bei maisto pramonės parodų dalyvavo ir VVG darbuotojai. 

2018 m. gegužės 17 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare ,,Pokyčiai 

įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė“, Utenoje. 

2018 m. birželio 6 d. surengtas tradicinis Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimas, 

susijęs su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Susitikimą surengė VVG ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ Akmenėlių dvare, Pakruojo rajone.  

2018 m. rugsėjo 13 d. dalyvauta tradiciniame Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikime, 

Viliošių kaime, Akmenės rajone. 

2018 m. lapkričio 22 d. dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos surengtoje konferencijoje ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“, 

,,Žalgirio“ arenoje, Kaune. 

2018 m. gruodžio 7 d. dalyvauta VVG Radviliškio lyderis“ surengtoje konferencijoje ,,Vietos 

veiklos grupės ,,Radviliškio lyderis“ 2017–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

iššūkiai“, Baisiogalos kultūros centre, Radviliškio rajone. 

2018 m. gruodžio 12 d. dalyvauta tradiciniame Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikime, 

Ziniūnų kaime, Joniškio rajone. 

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 2018 m. sausio 2 d. interneto svetainėje www.pakruojovvg.lt viešinama informacija 

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

2018 m. spalio 31 d. restorane ,,Kruoja“, surengtas VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir 

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

įgyvendinimas“. 

2018 m. lapkričio 17 d. laikraštyje ,,Auksinė varpa“ buvo patalpintas straipsnis ,,Kvietimas 

teikti vietos projektus Nr. 4”. 

http://www.pakruojovvg.lt/


2018 m. gruodžio 19 d. laikraštyje ,,Auksinė varpa“ buvo patalpinta informacija dėl kvietimo 

teikti vietos projektus Nr. 4 galiojimo laiko pratęsimo.  

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė VPS įgyvendinimo veiksmų plano vykdymą 

įvertino palankiai. Taip pat grupės nariai su VVG valdybos nariais aptarė opiausias VPS priemonių 

įgyvendinimo problemas ir įvertino sunkumus iškilusius dėl VPS įgyvendinimo plane numatytų 

veiksmų vykdymo.  

Įgyvendinant strategijos priemones, daug diskusijų buvo dėl Agentūros vertintojų vykdyto 

vietos projektų vertinimo. VVG valdybos nariai ir stebėsenos grupės nariai išsakė abejones ar visi 

Agentūros vertintojų paklausimai vietos projektų pareiškėjams buvo pagrįsti, nes kai kurie 

klausimai kartojosi, didelis Agentūros dėmesys buvo sutelktas į smulkmenas. Pavyzdžiui jaunimo 

projektų pareiškėjams, ketinantiems įsigyti prekes, kaip ilgalaikį turtą, buvo siūloma nuomotis 

prekes, o jiems nesutikus, buvo reikalaujama pateikti komercinius pasiūlymus tokių prekių nuomai 

ir įvertinti įsigijimo ir nuomos kainų skirtumą. Tokie reikalavimai pareiškėjams vietos projektų 

administravimo taisyklėse nėra numatyti. Taip pat buvom keliamas klausimas dėl Agentūros 

vertintojų vertinimo terminų nesilaikymo, nes VVG darbuotojai vietos projektų pridėtinės vertės 

(kokybės) ir preliminarų vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimus atliko 

laikydamiesi vertinimo terminų. 2018 m. kovo mėn. vietos projektų paraiškų kopijos buvo 

perduotos Agentūros tolimesniam vertinimui, pirmų paklausimų pareiškėjai sulaukė tik gegužės 

mėnesį. Sudėtinga situacija buvo su verslo projektais, nes Agentūros vertintojai, vertinę verslo 

projektus, keitėsi, todėl verslo projektų paraiškų vertinimas užtruko net iki rugpjūčio mėnesio. 

Agentūros specialistai pareiškėjų papildomai prašė pateikti įvairius paaiškinimus, papildomai 

pagrįsti išlaidas, pateikti naujus komercinius pasiūlymus, nors taisyklėse tokie reikalavimai taip pat 

nenumatyti. Pareiškėjams buvo nesuprantama, kokiomis vidutinėmis rinkos kainomis Agentūra 

vadovavosi vertindama tinkamas išlaidas. Galima suabejoti ar viešoje erdvėje skelbiamos prekių 

kainos visada atspindi realią situaciją, pristatymo išlaidas, bet Agentūra neleido pareiškėjams įsigyti 

aukštesnės kokybės prekių ir vertinimo metu sumažino kai kurioms prekėms įsigyti planuojamas 

išlaidas, paaiškindama, kad ketinamos įsigyti prekės yra laikomos prabangos prekėmis. Dėl 

užsitęsusio Agentūros specialistų vertinimo, pasirašius sutartis įvairių problemų kilo daugumai 

projektų vykdytojų, nes jiems teko organizuoti renginius, atlikti savanoriškus darbus, vykdyti 

veiklas, darbus, ne itin palankiu metų laiku. Kita rimta problema, VVG kilo dėl strategijos keitimo. 

VVG visuotinis narių susirinkimas pritarė VPS keitimui, 2018 m. kovo 14 d. VVG darbuotojai 

klausė Žemės ūkio ministerijos nuomonės dėl galimybės perskirstyti lėšas tarp VPS prioriteto Nr. 1  

pirmos ir antros priemonių. Buvo gautas ministerijos pritarimas ir VVG situacijos paaiškinimas, 

kad prašoma leisti perskirstyti lėšas, siekiant numatytų VPS rodiklių, buvo persiųstas Agentūrai. 

2018 m. kovo 15 d. buvo gautas atsakymas iš Agentūros, kad VVG gali inicijuoti numatytą keitimą 

ir nurodyti keitimo priežastis, kurios turi būti pagrįstos objektyviais duomenimis. VVG pateikė 

Agentūrai VPS keitimo pagrindimo formą, kurioje buvo išdėstytos objektyvios keitimo priežastys, 

Agentūra paprašė papildomai pagrįsti lėšų perskirstymą tarp strategijos prioriteto Nr. 1 priemonių, 

bet vis tiek pateikė neigiamą atsakymą, tai yra Agentūra pritarė prašymui keisti VPS, bet buvo 

priimtas sprendimas netvirtinti VPS keitimo, susijusio su lėšų perskirstymu tarp VPS prioriteto Nr. 

1 pirmos ir antros priemonių. Tokiu sprendimu, stebėsenos grupės ir VVG valdybos narių 

nuomone, Agentūra sudarė situaciją, kad prioriteto Nr. 1 lėšos yra nenaudojamos ir kyla grėsmė, 

kad darbo vietas kuriančių projektų skaičius gali būti neįgyvendintas ir nepasiektas rodiklis dėl 

darbo vietų sukūrimo skaičiaus. 

 

 

 

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos                                                                 

grupės vadovė                                                                                                       Regina Gaubienė                            


