
Projektas „Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“ 

 

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

„LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. 

Įsakymas dėl paramos skyrimo. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 

23 d. įsakymas Nr. 3D-34 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007–2013 metų programos priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir priemonės 

„Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ antrąją veiklos sritį „Techninė parama 

kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, 

rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“, sąrašų patvirtinimo.“ 

Paramos sutartis Nr.VPSI-6-08-3 pasirašyta 2009 m. kovo 3 d. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. vasario 2 d. 

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. rugsėjo 30 d. 

Skirta paramos suma 2 690 570 Eur. 

Įsakymas dėl paramos skyrimo. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 

23 d. įsakymas Nr. 3D-682 „Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo”. 

Skirta paramos suma 2 896 Eur. 

Visa skirta paramos suma 2 693 466 Eur. 

Įsakymas dėl paramos skyrimo. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. 

balandžio 10 d. įsakymas Nr. 3D-211 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo 

finansavimo paramos lėšų, skirtų 2014 m. įsipareigojimams, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–

2013 metų programos priemones, veiklos sritis ir sektorius, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“. 

Skirta paramos suma 116 808 Eur. 

Visa skirta paramos suma 2 810 274 Eur. 

Projekto tikslas – plėtoti perspektyvias ekonomines veiklas kaimo vietovėse, gerinti rajono 

kaimo gyventojų gyvenimo kokybę ir užtikrinti rajono bendruomenės gyvybingą ir savitą raidą. 

Strategijos įgyvendinimas. Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategijos 

prioritetai, priemonės ir veiklos sritys buvo suformuluotos kartu su rajono bendruomenėmis ir 

socialiniais ekonominiais partneriais.  VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ siekė, kad strategijos 

įgyvendinimas atneštų maksimalią naudą teritorijos gyventojams. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pasirašė vietos projektų vykdymo sutartis ir paramą skyrė 

75 vietos projektams įgyvendinti. 

Pagal strategijos priemones planuoti ir įgyvendinti vietos projektai: 

 

I prioritetas „Vietos ūkio konkurencingumo stiprinimas, efektyviai panaudojant 

turimus plėtros išteklius“ 

Priemonė Paraiškoje 

numatytas 

projektų 

skaičius 

Įgyvendi

namų 

projektų 

skaičius 

1.1. Priemonė ,,Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ 1 1 

1.2. Priemonė „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ 1 1 

1.3. Priemonė ,,Paslaugų kaimo gyventojams 

kūrimas“ 

2 4 

Iš viso: 4 6 

II prioritetas „Kaimo gyvybingumo stiprinimas, gyvenimo kokybės gerinimas ir 

krašto savitumo puoselėjimas“ 

Priemonė Paraiškoje Įgyvendi



numatytas 

projektų 

skaičius 

namų 

projektų 

skaičius 

2.1. Priemonė ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 27 28 

2.2. Priemonė ,,Veiklios, besimokančios ir solidarios 

bendruomenės ugdymas“ 

13 23 

2.3. Priemonė ,,Krašto savitumo puoselėjimas ir 

patrauklaus įvaizdžio formavimas“ 

13 18 

Iš viso: 53 69 

Pagal I ir II prioritetus: 

Iš viso: 57 75 

 

Įgyvendinant Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategijos priemones pastoviai 

buvo vykdoma vietos projektų įgyvendinimo priežiūra, patikros, vietos projektų vykdytojų 

konsultavimas ir informavimas, organizuojami renginiai, įgyvendinamos numatytos viešinimo 

priemonės.  

Strategijos rezultatai. Suremontuoti ir veiklai pritaikyti bendruomenių namai, parapijos 

namai – 22 projektai (20 pastatų, po 2 projektus įgyvendino Mikoliškio kaimo bendruomenė ir 

Pakruojo rajono savivaldybė statydama Jovarų kaimo bendruomenės namus). 

Įrengti vandens gręžiniai – 1 projektas (3 gręžiniai). 

Įrengtos ar sutvarkytos viešosios erdvės – 5 projektai. 

Įgyvendinta jaunimo veiklos projektų – 16 projektų. 

Įgyvendinta bendruomenių ir kitų NVO veiklos projektų – 39 projektai. 

Skirta parama verslo projektams – 6 projektai. 

Sukurta darbo vietų – 24,5 darbo vietos. 

Strategijos viešinimas. Informacija apie strategijos įgyvendinimą, apie vykdomas veiklas 

sistemingai buvo viešinama VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ stende ir tinklapyje 

www.pakruojovvg.lt. 

 

„Užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal vietos plėtros strategiją „Pakruojo rajono 

2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“, stebėsenos ir kontrolės tvarka“. 

 

2014 m. lapkričio 20 d. buvo patvirtinta „Užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal vietos 

plėtros strategiją „Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“, stebėsenos ir kontrolės 

tvarka“. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir po strategijos 

įgyvendinimo vietos projektų kontrolės laikotarpiu, organizuoja visų vietos projektų stebėseną ir 

kontrolę. VVG stebi visų kvietimų I-ojo, II-ojo, III-ojo, IV-ojo, V-ojo ir VI-ojo (rezervinių) vietos 

projektų įgyvendinimo eigą ir pažangą, planuotų pasiekti vietos projektų rezultatų įgyvendinimą. 

http://www.pakruojovvg.lt/

