
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ” 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2019 m. balandžio 30 d.  Nr. S-2019-1 

Pakruojis 

 

Susirinkimo pradžia 17.30 val., susirinkimo pabaiga 19.00 val. 

Susirinkimo pirmininkas Arturas Stankevičius. 

Susirinkimo sekretorė  Marija Žiubrienė.     

Pranešimas apie šaukiamą Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinį narių 

susirinkimą nariams išsiųstas elektroniniu paštu prieš 7 kalendorines dienas iki susirinkimo dienos.  

Susirinkimo vieta: restoranas ,,Kruoja“, Vytauto Didžiojo g. 32, Pakruojis. 

Iš 37 narių susirinkime dalyvauja 25 balsavimo teisę turintys nariai (sąrašas pridedamas). 

Dalyvauja Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė” darbuotojai ir kiti asmenys. 

 
DARBOTVARKĖ: 

Registracija. Sutikimo kava. 

1. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaitos už 2018 m. 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2018 

m. 

3. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ revizorės ataskaitos už 2018 m. 

4. Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių atšaukimo.  

5. Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių rinkimų. 

6. Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimo. 

 

Bendru sutarimu susirinkimo pirmininku patvirtintas Arturas Stankevičius, sekretore 

patvirtinta Marija Žiubrienė, patvirtinta susirinkimo darbotvarkė. 

 

1. SVASTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“  veiklos ataskaitos 

už 2018 m. 

Pranešėjas pirmininkas Arturas Stankevičius pristatė Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ veiklos ataskaitą už 2018 m.  

Susirinkimo nariai klausimų pirmininkui neturėjo.  

NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaitą 

už 2018 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „už“ –  25,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės 

atskaitomybės už 2018 m. 

Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė pristatė 

Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2018 m.  

Susirinkime dalyvaujantys nariai pranešėjai klausimų neturėjo.  

NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ finansinę 

atskaitomybę už 2018 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „už“ –  25,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

 

3. SVARSTYTA:  Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“  revizorės 

ataskaitos už 2018 m. 

Pranešėja revizorė Regina Gaubienė pristatė Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ 2018 m. finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.  

Susirinkimo nariai klausimų pranešėjai neturėjo. 



NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“  revizorės 

ataskaitą už 2018 m. (ataskaita pridedama). 

BALSAVO: „už“ –  25,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių 

atšaukimo. 

 Pirmininkas Arturas Stankevičius pristatė, kad po savivaldos rinkimų Pakruojo rajono 

savivaldybės meru išrinktas Saulius Margis. Vietos veiklos grupė ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 

gavo Pakruojo rajono savivaldybės mero 2019 m. balandžio 23 d. potvarkį Nr. MP-74 „Dėl 

atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei Vietos veiklos grupėje „Pakruojo rajono partnerystė“, 

kuris pripažino netekusiais galios 2018 m. vasario 8 d. potvarkį Nr. MP-27 „Dėl atstovavimo 

Pakruojo rajono savivaldybei Vietos veiklos grupėje „Pakruojo rajono partnerystė“ ir 2018 m. 

lapkričio 19 d. potvarkį Nr. MP-111 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2018 m. vasario 8 d. 

potvarkio Nr. MP-27 „Dėl atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei Vietos veiklos grupėje 

„Pakruojo rajono partnerystė“ pakeitimo“. Pagal šį potvarkį atšaukiami Pakruojo rajono 

savivaldybės atstovai – Artūras Jacevičius, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, Marius 

Senulis, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas ir Monika 

Ilgavičiūtė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus tarpinstitucinio 

bendravimo koordinatorė.  

Pirmininkas pasiūlė atšaukti iš valdybos narių  juridinio asmens Pakruojo rajono savivaldybės 

paskirtus ir visuotiniame narių susirinkime išrinktus asmenis – Artūrą Jacevičių,  Marių Senulį ir 

Moniką Ilgavičiūtę.  

NUTARTA: Atšaukti iš Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių 

juridinio asmens Pakruojo rajono savivaldybės paskirtus ir visuotiniame narių susirinkime išrinktus 

asmenis – Artūrą Jacevičių,  Marių Senulį ir Moniką Ilgavičiūtę.  

BALSAVO: „už“ –  25,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

 

5. SVARTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių 

rinkimų. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius supažindino, kad pagal Pakruojo rajono savivaldybės mero 

2019 m. balandžio 23 d. potvarkį Nr. MP-74 „Dėl atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei Vietos 

veiklos grupėje „Pakruojo rajono partnerystė“, atstovauti Pakruojo rajono savivaldybei Vietos 

veiklos grupėje ,,Pakruojo rajono partnerystė“ pasiūlyti  – Gintaras Šurna, Pakruojo rajono 

savivaldybės tarybos narys, Aivaras Stabužis, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir 

ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas ir Monika Ilgavičiūtė, Pakruojo rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus tarpinstitucinio bendravimo koordinatorė. 

Pirmininkas pakvietė siūlomiems atstovams trumpai prisistatyti. Jiems prisistačius, 

susirinkimo nariai klausimų neturėjo.  

Arturas Stankevičius pasiūlė balsuoti už pasiūlytus asmenis į Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo 

rajono partnerystė“ valdybą, atstovauti  vietos valdžios sektoriui: 

Gintaras Šurna „už“ –  24,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 1. 

Aivaras Stabužis  „už“ –  24,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 1. 

Monika Ilgavičiūtė „už“ –  24,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 1. 

NUTARTA: Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariais atstovauti  

vietos valdžios sektoriui išrinkti: Gintaras Šurna, Aivaras Stabužis ir Monika Ilgavičiūtė. 

BALSAVO: „už“ –  25,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

 

6. SVARSTYTA: Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) 

keitimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė 

pristatydama valdybos nariams esamą situaciją ir VPS įgyvendinimo pažangą atkreipė dėmesį į 



problemas. 2018 m. spalio mėn. buvo atliktas VPS keitimas, pakoreguoti VPS priemonių ir veiklos 

sričių aprašymai, tame tarpe papildytas priemonės ,,Kaimo gyventojams skirtų, pagrindinių vietos 

paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ apibūdinimas, praplėstas tinkamų paramos gavėjų 

ratas, įtrauktos bendruomenės, papildyta visų prioriteto Nr. 2 priemonių lyginamoji dalis, atlikti kiti 

keitimai. Tačiau didžiausia problema, kad paskelbus kvietimą Nr. 4, VVG vis tiek negavo nei vieno 

socialinio ar bendruomeninio verslo projekto. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos neleido perkelti lėšas tarp strategijos prioriteto Nr. 1 pirmos ir antros priemonių, tai yra 

perkelti lėšas iš socialinio verslo į verslo plėtrą. VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės 

vadovė išsakė nuomonę, kad perkėlus lėšas VVG būtų galėjusi pasiekti strategijoje numatytus darbo 

vietų sukūrimo rodiklius.  

Direktorė Marija Žiubrienė kalbėjo, kad siekiant strategijos lėšomis finansuoti numatytus 

projektus, visiems VVG veikloje dalyvaujantiems partneriams reikia susitelkti ir ieškoti galimybių, 

kaip įgyvendinti socialinio verslo projektus. Nuo 2019 m. vasario 15 d. galioja nauja vietos projektų 

administravimo taisyklių redakcija, tad sąlygos steigti socialinį verslą tapo palankesnėmis, pakeistos 

ir strategijų atrankos taisyklės, numatyta didesnė paramos lyginamoji dalis, kuri dabar siekia 95 

procentus. Marija Žiubrienė supažindino, kad VVG planuoja rengti darbinius susitikimus su rajono 

vadovais, seniūnais, aktyviais bendruomenių žmonėmis ir ieškoti būdų, kaip rasti aktyvius žmones, 

norinčius įgyvendinti socialinio ar bendruomeninio verslo projektus, nes per šį laikotarpį labai 

pasikeitė ir kaimo vietovių žmonių ketinimai. Tačiau jau dabar akivaizdu, kad dėl pasikeitusios 

situacijos, dėl žmogiškųjų išteklių problemos, sunku kaimo vietovėse rasti asmenis, kurie esant 

tokiems taisyklių reikalavimams norėtų imtis atsakomybės už socialinio verslo įgyvendinimą 

kaime. Pasikeitė ir Pakruojo rajono savivaldybės ketinimai, nes dėl investicijoms skiriamų lėšų 

stygiaus, planuojama nesteigti tokio skaičiaus paslaugų centrų, koks buvo numatytas VPS, todėl 

būtina tartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, kartu ieškoti 

sprendimų kokius pakeitimus VVG galėtų atlikti. 

Marija Žiubrienė  pristatė, kad strategijos keitimai bus atliekami vadovaujantis Vietos plėtros 

strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėmis 

(suvestinė redakcija nuo 2018 12 12), Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis (suvestinė redakcija nuo 2018 11 08) ir 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklėmis, (suvestinė redakcija nuo 2019 02 15).  

Marija Žiubrienė išsamiai pristatė, kokių strategijos punktų keitimą inicijuoja VVG. Siūloma  

keisti, papildyti, patikslinti sąvokas, strategijos 9 lentelėje ,,VPS priemonių ir veiklos sričių 

aprašymas“ prioriteto Nr. 1, priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir 

susijusios infrastruktūros gerinimas“ papunkčiuose „Priemonės apibūdinimas“, „Tinkami paramos 

gavėjai“, „Tinkamumo sąlygos“ ir „Paramos lyginamoji dalis (proc.) papildant ir patikslinant juos. 

Analogiškai siūloma keisti priemonės ,,Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms 

kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ papunkčius „Priemonės apibūdinimas“, Tinkami 

paramos gavėjai“, „Tinkamumo sąlygos“ ir „Paramos lyginamoji dalis (proc.) papildant ir 

patikslinant juos. Siūloma išbraukti priemonės ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ papunktyje „Paramos lyginamoji dalis (proc.)“ 

įrašytą žodį „darbus“, nes pagal šią priemonę darbai negalimi atlikti. Vadovaujantis taisyklių 

pakeitimais priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ 

LEADER-19.2-SAVA-3“ papunkčiai „Priemonės apibūdinimas“ ir „Tinkamumo sąlygos“ siūloma 

papildyti „potencialiais ir esamais“ vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų dalyviais. Taip pat pagal 

faktą siūloma patikslinti VPS 10 lentelė ,,VPS įgyvendinimo veiksmų planas“. 

Finansininkė Jovita Trumpienė supažindino, kad dėl pasikeitusios faktinės situacijos siūlomas 

keisti indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus įrašytas į strategijos 11 lentelės ,,VPS finansinis 

planas“, 11.4. punktą „Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus“. Atsižvelgiant į pasikeitusius 

reikalavimus, kad lėšų poreikis vietos projektams turi būti apskaičiuojamas pagal pasirašytas 

paramos sutartis arba vadovaujantis raštu dėl paramos skyrimo, kai nėra sudaroma paramos sutartis, 



siūloma patikslinti procentus pagal metus. Tai pat iš naujo įvertintas ir apskaičiuotas lėšų poreikis 

VPS administravimo išlaidoms. 

Marija Žiubrienė paaiškino, kad  išvardinti keitimai turės teigiamos įtakos strategijos 

priemonių įgyvendinimui, kurs pridėtinę vertę kaimo vietovių gyventojams ir apims bei tenkins 

didesnio skaičiaus VVG teritorijos gyventojų poreikius. 

Susirinkimo nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA: Pritarti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimui. 

BALSAVO: „už“ –  25,  „prieš“ – 0,  „susilaikė“ – 0. 

 
 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                    Arturas Stankevičius 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                        Marija Žiubrienė 

 
 


