
Projektas „VVG narių ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir 

aktyvumo skatinimas dėl strategijos įgyvendinimo“ 
 

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

„Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros 

strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų 

vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. 

Įsakymas dėl paramos skyrimo. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos direktoriaus 2009 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. BR1-809 „Dėl paramos skyrimo pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams 

įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems 

asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG 

teritorijoje, aktyvumui skatinti“, „Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros 

strategijoms rengti ir  (arba) atnaujinti, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, 

mokyti“. 

Paramos sutartis Nr. 4PV-KS-09-2-000274 pasirašyta 2009 m. lapkričio 17 d. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. birželio 1 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti 2014 m. kovo 15 d. 

Paramos suma  95 575 Eur.  

Projekto pagrindinis tikslas – telkti vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ 

narius bei teritorijos gyventojus, skatinti jų aktyvumą ir ugdyti gebėjimus veikti kartu įgyvendinant 

Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategiją. 

Projekto veiklos. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įgyvendindama Pakruojo rajono 2007–

2013 m. kaimo plėtros strategijos priemones, lygiagrečiai įgyvendino įgūdžių įgijimo ir gebėjimų 

ugdymo projektą. Vietos projektų vykdytojams buvo teikiama informacija, konsultacijos, mokymai, 

sudaromos palankios sąlygas įgyti reikiamus įgūdžius, gilinti žinias, tobulinti kvalifikaciją užsienio 

kelionėse, susipažinti su ES šalių VVG įgyvendinamais projektais, mokytis bendradarbiauti ir 

ieškoti naujų partnerių. 

Prieš kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas strategijai įgyvendinti potencialiems 

vietos projektų vykdytojams buvo organizuojami informaciniai renginiai. Organizuotuose 

informaciniuose renginiuose dalyvavo potencialūs vietos projektų pareiškėjai iš Pakruojo rajono 

kaimo bendruomenių, kitų NVO, savivaldybės, seniūnijų atstovai. 

Projekto rezultatas. Surengti 6 informaciniai renginiai potencialiems vietos projektų 

pareiškėjams. Su potencialiais projektų pareiškėjais informaciniuose renginiuose buvo aptariami 

vietos projektams ir jų pareiškėjams keliami reikalavimai, pristatomos projekto paraiškos pildymo, 

teikimo ir registravimo tvarkos, vietos paraiškų vertinimo proceso etapai ir jų eiliškumas. 

Renginiuose buvo diskutuojama apie taisyklių reikalavimus, aiškinamasi, kas ir kada priima 

sprendimus dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo, kokie reikalavimai keliami vietos 

projekto vykdymo sutarčiai sudaryti ir pasirašyti. Renginių dalyviai buvo susipažindinami su 

viešųjų pirkimų organizavimo procedūromis, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymu, buhalterinės 

apskaitos tvarkymu. Kiekvieno informacinio renginio dalyviams buvo ruošiama ir išdalinama 

metodinė medžiaga. 

Surengti 26 mokymų renginiai VVG nariams ir strategijos įgyvendinimą administruojantiems 

asmenims. Kiekviename mokymų renginyje dalyvavo po dešimt ir daugiau VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ narių ir strategijos įgyvendinimą administruojančių asmenų. Iš viso mokymo temas 

išklausė 275 dalyviai. Įgyvendinant projektą buvo surengta 20 mokymo-konsultacinių renginių 

potencialiems vietos projektų pareiškėjams. Kiekviename mokymo-konsultaciniame renginyje 

dalyvavo po dešimt ir daugiau vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų, iš viso mokymų temas 

išklausė 210 dalyvių.  



Projektų vykdytojai turėjo galimybę kiekvienais metais dalyvauti dalykinėse kelionėse – 

tarptautiniuose renginiuose, tiesiogiai susijusiuose su LEADER metodo įgyvendinimu. 

Projekto viešinimas. Įgyvendinant projektą kiekvienais metais buvo organizuojamos 

konferencijos, kurių tikslas pasidalyti strategijų įgyvendinimo gerąją patirtimi, apsikeisti 

nuomonėmis, aptarti vykdytas įgūdžių įgijimo ir gebėjimų ugdymo projekto veiklas. Rajono 

laikraštyje buvo skelbiami viešinimo straipsniai, pagamintos projekto viešinimo priemonės: 

lankstinukai, USB atmintinės, bloknotai, popieriniai maišeliai su EŽŪFKP atributika. 


