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Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė,   

 

DARBOTVARKĖ:  

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

2. Informacija apie 2021–2022 m. planuojamus skelbti kvietimus. 

 

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

keitimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad baigtas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) rezultatyvumo vertinimas dėl 

papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės 

ūkio ministerijos informavo, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ strategijos pažangos lygis 

pagal VPS lėšų metodiką yra pakankamas, kad galėtų būti skirta parama VPS įgyvendinimui 

pratęsti pereinamuoju 2021 m. ir 2022 m. laikotarpiu. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

strategijos pažangai įvertinti buvo naudojami trys pagrindiniai rodikliai: finansinis rezultatyvumas, 

pasiekti 82 proc., fizinis rezultatyvumas, pasiekti 89 proc., sukurtų naujų darbo vietų skaičius, 

pasiekti 82 proc. Pažangos vertinimo rezultatas pasiektas ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ yra 

skirti 291 700,00 Eur, iš jų EURI lėšos 134 688,00 Eur ir pereinamojo laikotarpio lėšos 157 012, 00 

Eur. 

VPS keitimas vykdomas vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 81
1 

punktu, 82.7. ir 82.7
1
. 

punktais bei VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ įstatais. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ keičia 

šias Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) dalis.
 

Keičiama VPS 9 lentelė ,,VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“. Į šią VPS priemonę 

integruojamos EURI lėšos ir didžioj dalis pereinamojo laikotarpio lėšų. Priemonės „Novatoriška 

ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6, 9.1.1.2.2. 

papunktyje planuojamų įgyvendinti projektų skaičius keičiamas iš 6 į 8 vietos projektus, 

planuojamų sukurti darbo vietų skaičius“ iš 12 keičiamas į 16 darbo vietų. 9.1.1.2.8. papunktyje 

papildomai įrašoma „Paramos suma vienam vietos projektui (EURI lėšos) negali viršyti 107 750,00 

Eur. Paramos suma vienam vietos projektui (pereinamojo laikotarpio lėšos) negali viršyti 106 082, 

00 Eur“. Priemonės „Bendradarbiavimo tinklų  ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-

19.2-SAVA-8,  9.1.2.1.2. papunktyje planuojamų įgyvendinti projektų skaičius keičiamas iš 6 į 7 

vietos projektus. 9.1.2.1.8. papunktyje patikslinama  „Paramos suma vienam vietos projektui negali 

viršyti: 19 528,00 Eur“. 

Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė pristatė VPS 10 lentelės ,,VPS 

įgyvendinimo veiksmų planas“ pakeitimus. VPS įgyvendinimo veiksmų plane 2021 m. 10.7.1. 

papunktyje papildomai įrašoma „Kvietimas skelbiamas VPS 1-ojo prioriteto priemonei: LEADER-

19.2-SAVA-6-EURI“. 2022 m. 10.8.1. papunktyje papildomai įrašoma „1. Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų informavimas, konsultavimas. 2. Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas, 

vykdymo sutarčių pasirašymas“ ir patikslinama „Kvietimas skelbiamas VPS 1-ojo ir 2-ojo prioriteto 

priemonėms: LEADER-19.2-SAVA-6 ir LEADER-19.2-SAVA-8“. 
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Finansininkė Jovita Trumpienė pristatė VPS 11 lentelės ,,VPS finansinis planas“ 

pakeitimus. VPS finansinis planas pagal prioritetus keičiamas atsižvelgiant į skirtas EURI lėšas 107 

750,00 Eur ir pereinamojo laikotarpio lėšas 125 610,00 Eur. 11.1.1. papunktyje „Novatoriškas 

vietos ūkio vystymas“ planuojamų paramos lėšų suma keičiama į 1 561 861 Eur sumą. 

Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas, įrašoma 83,03 proc. 11.1.2 papunktyje „Verslios ir 

solidarios bendruomenės kūrimas“ planuojamų paramos lėšų suma keičiama į 319 117 Eur sumą. 

Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas, įrašoma 16,97 proc. Perskaičiuojama planuojamų 

paramos lėšų suma pagal prioritetus, iš viso įrašoma 1 880 978 Eur. 

Keičiamas VPS finansinis planas pagal priemones. 11.2.1. papunktyje „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ 

perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas, įrašoma 40,11 proc. 11.2.2. papunktyje „Novatoriška 

ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ papildomai įrašoma „LEADER-19.2-

SAVA-6-EURI“, planuojama lėšų suma skiriama į dvi dalis į 604 457 Eur ir 107 750 Eur, iš viso 

712 207 Eur. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas, įrašoma 37,86 proc. 11.2.3. papunktyje 

„Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms 

plėtoti“ patikslinamas planuojamas lėšų procentas, įrašoma 5,06  proc. 11.2.4. papunktyje 

„Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ lėšų suma keičiama į 135 344 

Eur. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas, įrašoma 7,20 proc. 11.2.5. papunktyje 

„Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ perskaičiuojamas 

planuojamų lėšų procentas, įrašoma 4,77 proc. 11.2.6. papunktyje „Jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ perskaičiuojamas planuojamų lėšų 

procentas, įrašoma 3,99 proc. 11.2.7. papunktyje „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas“ perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas, įrašoma 1,01 proc. 

Perskaičiuojama planuojamų lėšų suma pagal priemones, iš viso įrašoma 1 880 978 Eur (iš jų  

EURI 107 750 Eur). 

Keičiamas VPS administravimo išlaidų finansinis planas. 11.3.1. papunktyje „VVG 

veiklos išlaidos“ planuojamų lėšų suma keičiama į 352 684 Eur. 11.3.2. papunktyje „VVG 

teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos“ planuojamų lėšų suma keičiama į 117 561 Eur. 

Perskaičiuojama planuojamų lėšų suma pagal VPS administravimo išlaidas, iš viso įrašoma 470 245 

Eur (iš jų EURI 26 938 Eur). 

Keičiamas indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus. 11.4.1. papunktyje „Planuojamas 

lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams 

numatytos sumos), 2017 m. įrašoma 5,26 proc., 2018 m. įrašoma 18,94 proc., 2019 m. įrašoma 4,12 

proc., 2020 m. įrašoma 16,59 proc., 2021 m. įrašoma 27,51 proc., 2022 m. įrašoma 27,58 proc. 

Keičiamas planuojamas lėšų poreikis 11.4.2. papunktyje „Planuojamų lėšų poreikis VPS 

administravimo išlaidoms pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos)“, 2016 

m. įrašoma 17,01 proc., 2017 m. įrašoma 13,62 proc., 2018 m. įrašoma 13,83 proc., 2019 m. 

įrašoma 12,23 proc., 2020 m. įrašoma 13,04 proc., 2021 m. įrašoma 17,38 proc., 2022 m. įrašoma 

12,89 proc., 2023 m. įrašoma 0 proc. 

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė VPS 12 lentelės „VPS įgyvendinimo rodikliai“ 

pakeitimus. 12.1.1.1. papunktyje „Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius (vnt.)“, 

tikslinės srities 1A vietos projektų išbraukiamas 1, tikslinės srities 6B vietos projektų įrašomi 26, iš 

viso įrašomi 28 vietos projektai. 12.1.1.3. papunktyje „Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 

MVĮ, skaičius (vnt.)“, tikslinės srities 1A vietos projektų įrašomas 1, tikslinės srities 6A įrašomi 6, 

tikslinės srities 6B vietos projektų įrašomas 1, iš viso įrašomi 8 vietos projektai. Priemonės kodas: 

LEADER-19.2-SAVA-6 (savarankiška VPS priemonė) 12.1.4.1. papunktyje „Paremtų vietos 

projektų skaičius (vnt.)“, pagal tikslinę sritį 6A įrašomi 8,  iš viso įrašomi 8 vietos projektai. 

Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-8 (savarankiška VPS priemonė) 12.1.6.1. papunktyje 

„Paremtų vietos projektų, skaičius (vnt.)“, pagal tikslinę sritį 6B įrašomi 7, iš viso įrašomi 7 vietos 

projektai. 12.2.1.1. papunktyje „Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius įgyvendinus vietos 

projektus“, pagal tikslinę sritį 6A įrašomos 16, iš viso įrašomos 38 sukurtos darbo vietos.  

VPS keitimas inicijuojamas, vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 81
1 

punktu ir Nacionalinės 

mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. BRK-9305 

„Dėl vietos plėtros strategijos  rezultatyvumo vertinimo“. 
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VPS keitimas VPS įgyvendinimui turės teigiamos įtakos strategijos priemonių tikslams, 

atlikti keitimai prisidės prie sėkmingo VVG teritorijos poreikių tenkinimo ir sklandaus VPS 

įgyvendinimo. Numatomas VPS rodiklių keitimas turės teigiamos įtakos geresniems VPS 

įgyvendinimo rodikliams (ypač susijusiems su darbo vietų kūrimu) pasiekti. 

Valdybos narė Simona Lipskytė paklausė ar rajono bendruomenės buvo informuotos, kad  

turės galimybę dalyvauti strategijos priemonės „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos 

organizavimas“ įgyvendinime. 

Marija Žiubrienė atsakė, kad strategijos veiksmų plane numatytas VVG teritorijos 

gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginys „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros 

strategijos (VPS) įgyvendinimas“, kuriame rajono bendruomenės ir potencialūs vietos projektų 

pareiškėjai bus supažindinti su planuojamais skelbti kvietimais, kokie yra tinkami paramos gavėjai 

pagal strategijos priemones, kokios tinkamumo sąlygos, atrankos kriterijai, planuojama pasidalinti 

strategijos rezultatais ir vietos projektų įgyvendinimo patirtimi. Šį renginį VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ planuoja organizuoti 2021 m. spalio mėnesį. 

Valdybos narė Aušra Dvelienė paprašė patikslinti ar teisingai supratusi, kad strategijos 

keitimas susijęs su lėšų paskirstymu tarp dviejų strategijos priemonių. 

Marija Žiubrienė patikslino, kad šiuo keitimu į strategiją integruojami 3 nauji projektai, du 

susiję su verslo plėtra ir darbo vietų kūrimu ir vienas susijęs su bendruomenių viešojo gyvenimo 

patrauklumo didinimu.  

Valdybos nariai daugiau klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Albinas Navickas pasiūlė patvirtinti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos 

plėtros strategijos (VPS) keitimą. 

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

keitimą. 

Balsavimo rezultatai: už – 7; prieš – 0; susilaikė – 1. 

 

2. Informacija apie 2021–2022 m. planuojamus skelbti kvietimus. 

Direktorė Marija Žiubrienė informavo valdybos narius, kad Pakruojo rajono 2014–2020 m. 

vietos plėtros strategijos priemonėms įgyvendinti 2021–2022 m. planuojami skelbti 3 kvietimai. 

Kvietimas Nr. 8 planuojamas skelbti nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. iki 2021 m. spalio 15 d. pagal dvi 

VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemones. Priemonei „Novatoriška ūkio 

ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ įgyvendinti, šiai priemonei planuojama skirti 

170 832,00 Eur. Taip pat priemonei „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms 

kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“ įgyvendinti, šiai priemonei planuojama skirti 95 228,00 

Eur. Kvietimas Nr. 9 planuojamas skelbti nuo 2021 m. lapkričio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 17 d. 

VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo 

plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ įgyvendinti, priemonei planuojama skirti EURI lėšos 107 

750,00 Eur. Kvietimas Nr. 10 planuojamas skelbti nuo 2022 m. vasario 14 d. iki 2022 m. kovo 31 d. 

pagal VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ vieną priemonę ir pagal VPS 

prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ vieną priemonę. Priemonei 

„Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ įgyvendinti planuojama skirti 

pereinamojo laikotarpio lėšos 106 082,00 Eur. Priemonei ,,Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos 

veiklos organizavimas“ planuojama skirti pereinamojo laikotarpio lėšos 19 528,00 Eur. Marija 

Žiubrienė pristatė veiklas, kurios pagal kiekvieną priemonę yra remiamos, supažino, kas yra 

tinkami paramos gavėjai ir kokia yra paramos lyginamoji dalis pagal kiekvieną priemonę.   

Valdybos nariai klausimų neturėjo.  

Pirmininkas Albinas Navickas padėkojo direktorei Marijai Žiubrienei už pateiktą 

informaciją. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Albinas Navickas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 


