
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginys 
 

Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ 2016 m. lapkričio 29 d. kavinėje „Gluosnis“, 

Pakruojyje, surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginį „Pakruojo rajono 

2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimas“. 

Į renginį gausiai susirinko kaimo bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovai, potencialūs vietos 

projektų paraiškų rengėjai, seniūnai, VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai.  

Renginyje dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas, mero pavaduotojas 

Jonas Juozapaitis, administracijos direktorė Erika Kižienė, Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjas 

Gintaras Makauskas, Jaunimo reikalų koordinatorė Dijana Samuitytė, Aleksandro Stulginskio universiteto 

Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas, šio 

centro Kaimo plėtros programų vadybininkė Rita Petlickaitė. 

Renginį sveikinimo žodžiais pradėjo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Alvydas 

Žuvininkas. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai sugalvojo, kaip kūrybingai pradėti renginį, skirtą 

strategijai įgyvendinti. Pakruojo dvare, netoli biuro pastato radę vėjo nulaužtą liepos šaką, sukūrė 

kompoziciją, prie kurios pritapo paukščių idėja, nes strategija suteikia naujas galimybes, o paukščiai jas 

simbolizuoja. Sakoma paukščiai turi sparnus, bet neturi svajonių, žmonės turi svajones, bet neturi sparnų, 

todėl kiekvienam renginio dalyviui buvo pasiūlyta idėjoms ir svajonėms suteikti sparnus, kad jos pavirstų 

konkrečiais darbais. 

Pranešimą tema „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) priemonių 

įgyvendinimas“ pristatė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė. Direktorė padėkojo 

rajono vadovams už partnerystę ir renginio dalyvius supažindino su VVG darbuotojais, kurie vietos projektų 

pareiškėjams teiks informaciją ir juos konsultuos, pristatė VVG valdybos narius. Marija Žiubrienė kalbėjo, 

kad pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškas VVG planuoja rinkti pagal pirmo prioriteto „Novatoriškas 

vietos ūkio vystymas“ dvi priemones: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“ ir  „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. Pagal 

strategijos antrą prioritetą „Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ vietos projektų paraiškos bus 

renkamos keturioms priemonėms įgyvendinti: „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos 

organizavimas“, „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, „Jaunimo 

įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ ir „Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Pranešėja supažindino kokio dydžio paramos suma 

galima vienam vietos projektui pagal kiekvieną priemonę, kas yra tinkami paramos gavėjai, kokia yra 

paramos lyginamoji dalis, kokius teisės aktus turi žinoti potencialūs vietos projektų pareiškėjai. 

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės 

plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas pristatė temą „Socialinio verslo projektai ir jiems keliami tikslai“. 

Rimantas Čiūtas kalbėjo, kad bendruomenės inicijuota vietos plėtra turi atitikti dvidešimt pirmojo amžiaus 

poreikius – užtikrinti darnų vystymąsi, akcentuojant ekonominių, ekologinių ir socialinių susitarimų visais 

lygiais svarbą, miesto ir kaimo harmoningų santykių plėtrą. Tačiau harmoningos sąveikos problema kol kas 

yra sunkiai sprendžiama. Pranešėjo nuomone, turėtume džiaugtis tuo ką turime, bet tik peržengę įprastus 

rėmus, arba išlipę iš saugios „dėžės“ galime mokytis, mąstyti ir veikti naujai. Tik tada gali prasidėti pokyčiai 

ir tik tada gali būti realizuojamos socialinės inovacijos. Rimantas Čiūtas pristatė, kad socialinės inovacijos, 

tai inovacijos, kurios yra socialinės tiek savo tikslais, tiek priemonėmis. Tai nauji produktai, paslaugos ir 

modeliai, kuriais vienu metu tenkinami socialiniai poreikiai ir užmezgami nauji socialiniai santykiai ar 

bendradarbiavimas. Dabartinė kaimo plėtros situacija leidžia sąmoningai pasirinkti optimalų ir ateities 

požiūriu perspektyvų kaimo plėtros modelį. Labai svarbu, kad ši situacija yra palanki plėtoti įvairias kaimui 

būtinas paslaugas ir efektyviai panaudoti per amžius sukurtą kaimo paveldą. 

Apie Pakruojo rajono savivaldybės paramą vietos projektams įgyvendinti kalbėjo Pakruojo rajono 

savivaldybės meras Saulius Gegieckas. Mero nuomone, savivaldybei svarbu, kam finansuoti bus skirtos 

vietos plėtros strategijos lėšos. Rajono gyventojų skaičius kiekvienais metais mažėja, todėl savivaldybė 

kartu su vietos veiklos grupe siekia, kad investicijos būtų panaudotos tikslingai, kad parama ateitų į kaimo 

vietoves ir būtų panaudota darbo vietoms kurti, būtiniausioms bendruomenių bei kaimo gyventojų reikmėms 

tenkinti. Nes tik susitelkę, sudarysime pareiškėjams palankias sąlygas imtis NVO pajamas generuojančios  

ekonominės veiklos. 



Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus ir pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą vietos 

projektams įgyvendinti, keliamus reikalavimus pristatė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių 

specialistė Saidana Areimienė. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana 

Areimienė, finansininkė Jovita Trumpienė, administratorius Saulius Veidemanis konsultavo potencialius 

vietos projektų paraiškų rengėjus įvairiais vietų projektų rengimo klausimais, supažindino juos su galimais 

vietos projektų vertinimo kriterijais, aptarė galimas išlaidas ir kitus klausimus. 

 

 

 

  



 

 


