
Rajono gyventojų aktyvinimo ir strategijos viešinimo renginys 
 

Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ 2017 m. lapkričio 8 d. Pakruojo sinagogoje 

surengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginį „Pakruojo rajono 2014–2020 m. 

vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimas“. 

Renginyje dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas, mero pavaduotojas 

Jonas Juozapaitis, Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo 

regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas, šio centro specialistės ir kiti konsultantai. 

Į renginį gausiai susirinko rajono bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, vietos 

projektų pareiškėjai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, seniūnai, VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ valdybos nariai.  

Renginį pradėjo Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas, sveikinimo žodį tarė VVG 

„Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Alvydas Žuvininkas. 

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

įgyvendinamos pagal Kvietimą Nr. 3“ pristatė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija 

Žiubrienė. Direktorė kalbėjo, kad trečiojo 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 

su kiekvienos priemonės tikslais, remiamomis veiklomis, paaiškino, kas yra tinkami paramos gavėjai, kokio 

dydžio paramos suma galima vienam vietos projektui pagal kiekvieną priemonę, kokia yra paramos 

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

 Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės 

plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas pristatė temą „Bendruomenių sąjūdžio atnaujinimas – vietos 

gamintojų ir vartotojų bendrystės stiprinimas“. Rimantas Čiūtas kalbėjo, kad bendruomenės turi pasirengti 

ateities iššūkiams, nes kasdienybėje vykstantys pokyčiai yra labai spartūs, ateities tendencijos įvairios ir 

prieštaringos, todėl susiorientuoti ir prisitaikyti prie permainų  nėra paprasta. Pranešėjas pristatė tinklaveikos 

svarbą ir kaip tinklaveika veikia panaudojant kokybiškus socialinius ryšius, aiškino, kad kokybiški žmonių 

tarpusavio santykiai garantuoja gerus pokyčius, supažindino, kaip spręsti konkrečius dalykus, kurie svarbūs 

daugeliui, kalbėjo, kad reikia atverti vietos gamintojams vietos vartojimo rinką ir kurti vietos gamintojų bei 

vartotojų bendrystės erdves.  

Su vietos projektų finansavimo sąlygų aprašais ir pareiškėjams keliamais reikalavimais renginio 

dalyvius supažindino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir viešųjų ryšių 

specialistė Saidana Areimienė. 

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

Areimienė, finansininkė Jovita Trumpienė, administratorius Aivaras Mieliauskas ir kiti konsultantai atsakė į 

potencialiems vietos projektų paraiškų rengėjams kilusius klausimus, detaliai aptarė pirmus vietos projektų 

pareiškėjų žingsnius, supažindino pareiškėjus su vietos projektų vertinimo kriterijais, aptarė galimas išlaidas 

ir diskutavo įvairiais vietų projektų rengimo klausimais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


