VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020-03-12 Nr. V-2020-1
Pakruojo k., Pakruojo r.
Posėdis įvyko 2020-03-12 d. 15.00 val.
Posėdžio pirmininkas Arturas Stankevičius.
Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė.
Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika Ilgavičiūtė,
Genovaitė Jaškulienė, Rolandas Kairys, Andrius Kvedaras, Gitana Misiūnienė, Albinas Navickas,
Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna.
Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita
Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė, VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos
grupės vadovė Regina Gaubienė ir kiti asmenys.
DARBOTVARKĖ:
Registracija. Sutikimo kava.
1. Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. patvirtinimo.
2. Dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2019 m. patvirtinimo.
3. Informacija apie vertinamas Kvietimo Nr. 5 vietos projektų paraiškas.
1. SVARSTYTA: Dėl metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. patvirtinimo.
Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020
m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 3D-114 buvo pakeistos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės. Šiuo pakeitimu patvirtinta
nauja Metinė VPS įgyvendinimo ataskaitos forma. Marija Žiubrienė paaiškino, kad Agentūra užpildė ir
pateikė VVG tikslinti Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos Excelio priedo duomenis, VVG šiuos
duomenis peržiūrėjo ir suderino su Agentūra. Taip pat VVG parengė ir pateikia valdybos nariams
tvirtinti Metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2019 m., kurioje yra užpildyti duomenys apie VPS
įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Marija Žiubrienė pristatė, kad Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos Excelio priede pateikta
informacija apie VPS priemones, kiek vietos projektų siekiama paremti EŽŪFKP prioritetų ir tikslinių
sričių bei VPS priemonių lygiu, kiek naujų darbo vietų planuojama sukurti ir kiek jų sukurta VPS
lygiu. Direktorė detaliai supažindino kokioms VPS priemonėms buvo skelbti kvietimai, kiek lėšų pagal
VPS priemones numatyta kiekvienam kvietimui, kiek paraiškų pagal kiekvieną VPS priemonę yra
gauta, kokia jų vertė, kiek projektų įvertinta, patvirtinta, kiek pagal VPS priemones pasirašyta
vykdymo sutarčių ir kiek projektų baigti įgyvendinti ir kiek dar yra vykdomi.
Marija Žiubrienė supažindino su duomenimis pateiktais Metinėje VPS įgyvendinimo
ataskaitoje už 2019 m. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad ataskaitoje pristatyti trys gerųjų vietos projektų
pavyzdžiai. Pristatytas Sigutėnų kaimo bendruomenės vietos projektas „Kulinarinio paveldo tradicijos
– iš kartos į kartą“. Projekto tikslas – sujungus jaunimo iniciatyvumą ir vyresnio amžiaus žmonių
patirtį, prikelti iš užmaršties vietos kulinarinį paveldą, jo pagrindu kurti naują regioninį produktą,
vykdyti naujas rinkodaros priemones ir garsinti Pakruojo kraštą. Įgyvendindama projektą Sigutėnų
kaimo bendruomenė sukūrė naują regioninį produktą – 4 džiovintus mišinius sriuboms ir padažams.
Sukurtos 3 rinkodaros priemonės regioniniam produktui populiarinti: sukurti regioniniai produktai
pristatyti bendruomenės Facebook paskyroje, rajono seniūnijoms ir bendruomenėms išplatintas
lankstinukas, informacija apie sukurtą regioninį produktą elektroniniais laiškais išsiuntinėta VVG
teritorijos mastu veikiantiems subjektams. Projekto įgyvendinime dalyvavo 7 jauni asmenys (iki 29
m.) ir 5 subjektai. Platindama džiovintus mišinius sriuboms ir padažams Sigutėnų kaimo bendruomenė
gauna pajamas bendruomenės veiklai. Pristatytas ūkininko Vaido Virkščio vietos projektas „Vaido
Virkščio investicijos į šakočių gamybą pasinaudojant kultūrinio švietimo galimybėmis“. Projekto
tikslas – pasirengti ūkio plėtrai imantis Pakruojo rajono kaimo vietovėse naujų veiklų – šakočių
gamybos ir šakočių kepimo edukacinių programų organizavimo. Sukurtas naujas verslas suteikia
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puikias galimybes rajono gyventojams, svečiams ir turistams atrasti įvairesnes pramogas Pakruojo
rajone, įsigyti išskirtinės kokybės šakočių, kepamų pagal specialų vietos receptą ir kitų konditerijos
gaminių. Įgyvendinus projektą sukurtos 2 naujos darbo vietos, viena iš jų sukurta asmeniui iki 40 m.,
sukurtas naujas produktas – pagal specialų vietos receptą iš vietos ūkiuose auginamų ekologiškų
produktų kepamas šakotis, sukurta nauja veikla – Pakruojo rajono kaimiškoje vietovėje vykdoma
šakočių gamybos veikla ir edukacinių programų, pristatančių šakočių gamybos procesą,
organizavimas. Į šią veiklą įsijungė ir ūkininko šeima. Pristatytas Amatų dvarelio vietos projektas
„Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“. Projekto tikslas –
ugdyti dalykines paraiškų teikėjų ir vykdytojų kompetencijas, suteikiant jiems darbui atlikti ir projektų
veikloms vykdyti reikalingų žinių bei praktinių įgūdžių. Amatų dvarelis organizavo iš anksto
suplanuotus mokymus ir praktinius mokymus pagal 9 skirtingas mokymų temas. Mokymuose pagal
kiekvieną temą dalyvavo po 12 dalyvių, viso 108 dalyviai. Mokymų dalyviams surengti 4 praktiniai
mokymai išvykose į efektyviai veiklas vykdančias organizacijas bei efektyviai veikiantį ūkį,
kiekvienoje išvykoje dalyvavo po 10 dalyvių, viso 40 dalyvių. Direktorė paaiškino, kad apie
problemas, su kuriomis VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ susidūrė 2019 m. siekdama vietos
projektų įgyvendinimo pažangos, detaliau kalbės VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės
vadovė Regina Gaubienė.
Marija Žiubrienė supažindino su veiksmais, susijusiais su VVG teritorijos gyventojų
aktyvinimu, VPS įgyvendinimo viešinimu, darbuotojų ir pareiškėjų mokymu. Direktorė pateikė
informaciją apie 2019 m. surengtą VVG visuotinį narių susirinkimą, jame svarstytus klausimus, apie
VVG narių kaitą, pristatė, kad VVG dirba trys darbuotojai pilnu etatu.
Direktorė Marija Žiubrienė kalbėjo, kad VPS įgyvendinimo ataskaitoje yra užpildyta
informacija apie LEADER metodo principų įgyvendinimą, pristatė, kokie VPS įgyvendinimo vidaus
valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmai buvo atlikti 2019 m.
Valdybos nariai klausimų neturėjo.
Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už
2019 m.
NUTARTA: patvirtinti metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2019 m.
Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0; susilaikė – 0.
2. SVARSTYTA: Dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2019 m.
patvirtinimo.
Pranešėja VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė pristatė
VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitą už 2019 m. Regina Gaubienė informavo, kad VPS
įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė vykdo reguliarią VPS įgyvendinimo stebėsenos priežiūrą,
VVG darbuotojai pagal atskaitomybę ir atsakomybę vykdo jiems priskirtas funkcijas. Įgyvendindami
VPS darbuotojai nuolat informuoja ir konsultuoja potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus,
rengia dokumentaciją ir skelbia kvietimus, atlieka vietos projektų paraiškų vertinimą, vykdo strategijos
viešinimą, organizuoja gyventojų aktyvinimo renginius, teikia informaciją apie strategijos
įgyvendinimo eigą ir lėšų naudojimą, dalyvauja įvairiuose renginiuose, bendradarbiauja ir dalinasi
gerąją patirtimi su kitomis VVG.
Regina Gaubienė supažindino, kad VVG iš viso yra paskelbusi 5 kvietimus teikti vietos
projektų paraiškas, gauta 21 paraiška. Pagal 1 kvietimą baigti įgyvendinti 2 vietos projektai. Pagal 2
kvietimą yra įgyvendintas 1 socialinio verslo vietos projektas. Pagal 3 kvietimą yra įgyvendinti 7
vietos projektai, vienas projektas dar nebaigtas įgyvendinti. Pagal 4 kvietimą yra įgyvendinami 5
vietos projektai. Pagal 5 kvietimą gauta 11 vietos projektų paraiškų, VVG darbuotojai atlieka projektų
vertinimą.
Regina Gaubienė pristatė, kad 2019 metais buvo atliktas Pakruojo rajono 2014-2020 m. vietos
plėtros strategijos (toliau – VPS) keitimas. VPS keitimai buvo apsvarstyti ir patvirtinti VVG
visuotiniame narių susirinkime 2019 m. balandžio 30 d. Pakeisti VPS 9 lentelėje pateikiami ,,VPS
priemonių ir veiklos sričių aprašymas“ priemonių veiklos sričių aprašymai, kai kurioms priemonėms
papildytas tinkamų paramos gavėjų ratas, nurodytas jų teisinis statusas. Vadovaujantis Vietos plėtros
strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių pakeitimu,
kai kurioms priemonėms pakeista didžiausia galima paramos lyginamoji dalis, atlikti kiti keitimai,
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kuriais siekiant geresnių VPS įgyvendinimo rodiklių, suteikiama galimybė verslo priemonių
įgyvendinime dalyvauti privačiam verslui, juridiniams ir fiziniams asmenims bei sudarytos geresnės
sąlygos pasiekti numatytą naujų darbo vietų skaičių. Dėl pasikeitusios faktinės situacijos patikslinta
VPS 10 lentelė ,,VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ ir VPS 11 lentelė ,,VPS finansinis planas“. VVG
tikisi, kad VPS keitimas turės teigiamos įtakos ir padės pasiekti VPS priemonių tikslus.
Regina Gaubienė kalbėjo, kad VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė bei VVG
darbuotojai 2019 metais periodiškai informavo VVG valdybos narius apie vietos projektų
įgyvendinimo pažangą ir kartu aptarė problemas, kilusias 2019 metais įgyvendinant strategijos
priemones. Nors Guostagalio paslaugų centro socialinio verslo projektas Lietuvoje ir užsienyje yra
pristatomas, kaip gerasis socialinio verslo projektų įgyvendinimo pavyzdys, nors paslaugos būtų
paklausios ir reikalingos kaimo vietovėse, tačiau socialiniam verslui keliami taisyklių reikalavimai,
netinkamos PVM išlaidos, mažas kaimo vietovėse galimų paslaugų vartotojų skaičius, asmenų, kurie
norėtų ir sugebėtų vadovauti paslaugų centrams trūkumas, tai pagrindinės priežastys, kurios ir 2019
metais stabdė naujų paslaugų centrų steigimą. VVG 2019 metais surengė 3 pasitarimus su rajono
vadovais, seniūnais, potencialiais pareiškėjais dėl paslaugų centrų, kaip socialinio verslo vykdytojų,
steigimo, bet teigiamų pokyčių 2019 metais neįvyko, teigiami pokyčiai jaučiami dėl bendruomeninio
verslo kūrimo, galbūt įgyvendinti socialinio verslo projektus imsis privatūs juridiniai asmenys.
Valdybos narys Gintaras Šurna kalbėjo, kad asmenims, kurie galėtų būti paslaugų centrų
steigėjais, trūksta motyvacijos, nes kol vyksta paraiškos rengimas, projekto įgyvendinimas,
atlyginimas vadovui nemokamas, jeigu tai būtų tinkamos projekto išlaidos, gal ir motyvacija būtų
didesnė.
Regina Gaubienė išsakė nuomonę, kad pradedant verslą būtina turėti savo pinigų, bet nei
bendruomenės, nei VšĮ jų neturi, todėl socialinio ir bendruomeninio verslo pradžia būna sunki.
Albinas Navickas kalbėjo, kad vykdant socialinį verslą ne tik pradžia yra sunki, sudėtinga
kaimo vietovėse išlaikyti darbo vietas, o ir pati savivaldybė galėtų daugiau skirti dėmesio paslaugų
centrų išlaikymui, pirkti kiek įmanoma daugiau paslaugų, bet tai savivaldybė daro labai vangiai.
Regina Gaubienė supažindino su 2019 m. suorganizuotais visuotiniais narių susirinkimais ir
vykusiais valdybos posėdžiais, pristatė kokie klausimai juose buvo svarstyti, supažindino su vykusiu
VVG teritorijos gyventojų informavimo ir aktyvinimo renginiu bei VPS įgyvendinimo viešinimo
priemonėmis.
Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti VPS įgyvendinimo valdymo ir
stebėsenos ataskaitą už 2019 m.
NUTARTA: patvirtinti VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitą už 2019 m.
Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0; susilaikė – 0.
3. Informacija apie vertinamas Kvietimo Nr. 5 vietos projektų paraiškas.
Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad pagal kvietimą Nr. 5 gauta ir užregistruota 11
vietos projektų paraiškų. Pagal VPS priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų
ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ gautos 2 vietos projektų paraiškos. Pagal VPS priemonę
,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ gauta 1 vietos projekto paraiška,
panaudotas šios priemonės lėšų likutis. Pagal VPS priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos
veiklos organizavimas“ gautos 2 vietos projektų paraiškos. Pagal VPS priemonę ,,Regioninių produktų
kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ gautos 2 vietos projektų paraiškos. Pagal
VPS priemonę ,,Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties
mažinimą“ gautos 3 vietos projektų paraiškos. Pagal VPS priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir
vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ gauta 1 vietos projekto paraiška. VVG darbuotojos atliko gautų
vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą, parengė vertinimo ataskaitas, vertinimų rezultatų
suvestinę ir pateikė jas svarstyti vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Vietos projektų atrankos
komiteto nariai pritarė ir rekomendavo perduoti tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui šiuos
vietos projektus: Linksmučių kaimo bendruomenės vietos projektą ,,Ritualinės paslaugos Pakruojo
rajono gyventojams“, Mikoliškio kaimo bendruomenės vietos projektą ,,Bendruomeninio verslo
kūrimas bei įvairių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“, Individualios R. Andruškevičiaus įmonės
„Šaltinis“ vietos projektą „Individualios R. Andruškevičiaus įmonės „Šaltinis“ inovatyvi verslo
plėtra“, Asociacijos Dvariškių bendruomenės vietos projektą „Sportuokime kartu“, Grikpėdžių kaimo
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bendruomenės vietos projektą „Naujos bendruomeninio gyvenimo formos – sportas ir sveika
gyvensena“, Lygumų bendruomenės centro vietos projektą „Lygumų tradicija – cepelinais kvepiančios
gryčios“, Žvirblonių kaimo bendruomenės vietos projektą „Atverkim senolių virtuvės paslaptis“,
Visuomeninio suaugusių ir jaunimo sporto klubo „Aitvaras“ vietos projektą „Laisvalaikio galimybių
didinimas ir jaunimo pomėgiams palankios aplinkos formavimas“, Žeimelio vidurinės mokyklos
sporto klubo „Beržtalis“ vietos projektą „Žeimelio miestelio vaikų ir jaunimo fizinio parengimo
gerinimas“, Linkuvos krašto meno mėgėjų klubo vietos projektą „Linkuvos krašto vaikų ir jaunimo
kūrybinių ir meninių gebėjimų ugdymas“ ir Linkuvos bendruomenės vietos projektą „Tikslinių
kompetencijų ir gebėjimų ugdymas“. Šiuo metu VVG darbuotojos atlieka vietos projektų tinkamumo
skirti paramą vertinimą.
Valdybos nariai klausimų neturėjo.
Pirmininkas Arturas Stankevičius padėkojo direktorei Marijai Žiubrienei už pateiktą
informaciją.
Posėdžio pirmininkas

Arturas Stankevičius

Posėdžio sekretorė

Marija Žiubrienė

