
 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-01-18 Nr. V-2022-1 

 Pakruojis 

 

Posėdis įvyko 2022-01-18 d. 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Edikas Drupas. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Aušra Dvelienė, 

Edikas Drupas, Genovaitė Jaškulienė, Vytautas Kanišauskas, Audrius Kliminskas, Šarūnas 

Leimontas, Simona Lipskytė, Albinas Navickas, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Zenonas 

Pekelis. 

Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė 

Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. 

 

 DARBOTVARKĖ:  

Registracija. Sutikimo kava. 

1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr. 1 

,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau 

panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6-EURI). 

2. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 paskelbimo.  

3. Dėl nario išstojimo iš Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“. 

4. Priemonės „Sumanūs kaimai“ pristatymas. 

5. Parengiamosios paramos, taikomos projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros 

strategijoms parengti, pristatymas. 

 

Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino posėdžio darbotvarkę. 

Pirmininkas Edikas Drupas pristatė, kad siekdama būti nešališka ir išvengti interesų 

konflikto, valdybos narė Genovaitė Jaškulienė pateikė prašymą dėl nušalinimo svarstant posėdžio 

darbotvarkės 1 klausimą „Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS 

prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę Novatoriška ūkio ir verslo plėtra 

geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6-EURI). 

Edikas Drupas pasiūlė nušalinti Genovaitę Jaškulienę svarstant posėdžio darbotvarkės 1 

klausimą. 

Valdybos nariai pritarė siūlymui. 

NUTARTA: Pritarti valdybos narės Genovaitės Jaškulienės prašymui dėl nušalinimo 

svarstant posėdžio darbotvarkės 1 klausimą „Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 

tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę Novatoriška 

ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6-EURI). 

Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0. Genovaitė Jaškulienė balsavime nedalyvavo. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS 

prioriteto Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra 

geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6-EURI). 

Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašą priemonei „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. Marija 

Žiubrienė supažindino, kad pagal šią priemonę parama teikiama verslo naujovėms diegti, naujoms 

darbo vietoms kurti. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. arba 50 proc. 

tinkamų finansuoti išlaidų, priklausomai nuo to, ar pareiškėjas yra maža, vidutinė, labai maža 

įmonė, ar fizinis asmuo. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti atrankos kriterijai, 
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tinkamos finansuoti išlaidos, jų pagrindimo būdai, nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos 

pareiškėjui, vietos projektui, vietos projekto suderinamumui su horizontaliosiomis ES politikos 

sritimis, tinkamam finansavimo šaltiniui, taip pat vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai. 

Valdybos narys Šarūnas Leimontas paprašė paaiškinti FSA 1.13 punktą, dėl tinkamų 

finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos vietos projektui įgyvendinti ir kurių dalį 

pareiškėjas gali finansuoti iš vietos projekte numatytos vykdyti veiklos gautinomis lėšomis. 

Marija Žiubrienė atsakė, kad toks pareiškėjo prisidėjimo būdas tinkamas, kai projektas 

įgyvendinamas ne vienu etapu. Pareiškėjas verslo plane turi tiksliai paskaičiuoti ir numatyti, kad 

įsigijęs techniką, įrangą, pradės vykdyti veiklą ir kito vietos projekto etapo išlaidų dalį padengs 

prisidėdamas gautu pelnu. Verslo planas yra papildytas 8 lentele, kurioje pareiškėjas turi aiškiai 

išdėstyti kiekvieno vietos projekto etapo investicijas ir finansavimo šaltinius. 

Viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė valdybos narius supažindino su priemonės 

atrankos kriterijais, kurie bus taikomi vietos projektų vertinimo metu, paaiškino kiek balų pagal 

kiekvieno atrankos kriterijaus detalizavimą gali surinkti pareiškėjas.  

Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos narius supažindino su priemonės tinkamomis 

finansuoti išlaidomis ir paaiškino kokie yra išlaidų pagrindimo reikalavimai. 

Daugiau klausimų valdybos nariai neturėjo. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą. 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS prioriteto 

Nr. 1 ,,Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau 

panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6-EURI).“  

Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0. Genovaitė Jaškulienė balsavime nedalyvavo.  

 

2. SVARSTYTA: Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 paskelbimo.  

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9 bus 

skelbiamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 1 

„Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau 

panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-192.2.-SAVA-6-EURI). Priemonei skiriama lėšų 

suma 107 750,00 Eur.  

Marija Žiubrienė supažindino, kad visa kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 suma yra lygi  

107 750,00  Eur, tai yra priemonei skiriamai lėšų sumai. Kvietimas teikti vietos projektus galioja 

nuo 2022 m. vasario 14 d. 8.00 val. iki 2022 m. kovo 18 d. 15.45 val.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėse 

www.pakruojovvg.lt ir www.nma.lt, vietos projektų paraiškos priimamos VVG ,,Pakruojo rajono 

partnerystė“ biure, adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas arba el. paštu 

(pakruojovvg@pakruojis.lt) pasirašius elektroniniu parašu.  

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pirmininkas Edikas Drupas pasiūlė paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 9. 

NUTARTA:  

1. Paskelbti kvietimą teikti vietos projektus Nr. 9. 

2. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. vasario 14 d. 8.00 val. iki 2022 m.  

kovo 18 d. 15.45 val.  

3. Vietos projektų paraiškos priimamos VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure, adresu: 

Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas arba el. paštu (pakruojovvg@pakruojis.lt) 

pasirašius elektroniniu parašu.  

Balsavimo rezultatai: už – 11; prieš – 0. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl nario išstojimo iš Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono 

partnerystė“. 

Pirmininkas Edikas Drupas supažindino, kad gautas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

nario Gintaro Šurnos prašymas dėl išstojimo iš VVG narių. 

Valdybos nariai pasiūlė prašymą patenkinti. 

http://www.pakruojovvg.lt/
http://www.nma.lt/
mailto:pakruojovvg@pakruojis.lt
mailto:pakruojovvg@pakruojis.lt


3 
 

NUTARTA: Patenkinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nario Gintaro Šurnos prašymą 

dėl išstojimo iš VVG narių. 

Balsavimo rezultatai: už – 11; prieš – 0. 

 

4. Priemonės „Sumanūs kaimai“ pristatymas. 

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir 

paramos politikos departamento parengtą sumanių kaimų modelį, ir paaiškino, kad šiuo metu dar 

vyksta diskusijos ir kai kurios sąvokos ar sprendimai gali keistis bei supažindino kokiais etapais 

planuojama įgyvendinti priemonę „Sumanūs kaimai“, kokie bus atrankos principai ir prioritetai, 

kaip bus rengiamas sumanių kaimų planas ir kaip pereinamajame laikotarpyje 2022–2023 m bus 

atrenkami bei įgyvendinami pilotiniai sumanių kaimų projektai. Marija Žiubrienė kalbėjo apie 

reikalavimus, kurie keliami 2024–2027 m. sumanių kaimų strateginiam planui, kaip galėtų būti 

apibrėžiama sumanaus kaimo teritorija, kaip tarp projektų partnerių pasidalinamos funkcijos, kokios 

temos siūlomos sumanių kaimų projektams. 

Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė mokslininkų grupės, kuriems vadovavo prof. 

dr. Vilma Atkočiūnienė, parengtą tyrimą dėl sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo Lietuvoje. 

Marija Žiubrienė pristatė tyrimo ataskaitoje pateiktas sumanumo ir sumanaus kaimo apibrėžtis, 

sumaniesiems kaimams būdingus bruožus, kalbėjo apie sumanaus kaimo integruoto vystymo 

prielaidas, apie modelius, pagal kuriuos, mokslininkų nuomone, galėtų būti įgyvendinama 

sumanaus kaimo paramos priemonė, pristatė sumanaus kaimo vystymo planui keliamus 

reikalavimus ir galimą turinį bei kokios veiklos būtų remiamos pagal sumanaus kaimo paramos 

priemonę 2023– 2027 m.  

Valdybos nariai diskutavo apie žingsnius, kurie būtini siekiant parengti sumanių kaimų 

planus sumanių kaimų priemonei įgyvendinti Pakruojo rajone. 

 

5. Parengiamosios paramos, taikomos projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros 

strategijoms parengti, pristatymas. 

Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad šiuo metu VVG tinklas daug diskutuoja ir 

teikia pasiūlymus rengiamoms Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės 

„LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklėms, kurios bus 

taikomoms projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti. 

Marija Žiubrienė valdybos narius supažindino, kokia veikla numatoma remti pagal šią 

veiklos sritį, kokios tinkamumo sąlygos bus taikomos strategijoms, paaiškino kokius 

įsipareigojimus privalės vykdyti VVG, aptarė projektų atrankos principus ir pagal kokius principus 

ir pridėtinės vertės (kokybės) kriterijus bus vertinamos strategijos, kiek balų turi surinkti strategija, 

kad jai įgyvendinti būtų skirta parama ir kokio dydžio parama bus skiriama strategijoms parengti. 

Valdybos narys Albinas Navickas pasidalino savo nuomone apie Pakruojo rajono kaimo 

vietovių plėtros perspektyvas. 

Pirmininkas Edikas Drupas padėkojo direktorei Marija Žiubrienei už pristatymus ir 

kalbėjo, kad VVG labai laukia galutinių Žemės ūkio ministerijos sprendimų dėl sumanaus kaimo 

priemonės įgyvendinimo modelio pasirinkimo ir kad kartu, susitelkę galime rasti sprendimus, 

būtinus VVG veiklai užtikrinti. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                            Edikas Drupas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 

 

 

 


