
Vietos veiklos grupių susitikimas Pakruojo rajone 

 

2020 m. rugsėjo 9 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, Vaido Virkščio sodyboje, 

Pakruojo kaime, Pakruojo rajone, surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, 

susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu.  

 Susitikime dalyvavo Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija 

Žiubrienė, finansininkė Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė  Raimonda Ušinskienė, valdybos 

nariai – Simona Lipskytė, Zenonas Pekelis, sodybos savininkai Laura ir Vaidas Virkščiai. Taip pat 

dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono 

partnerystės vietos veiklos grupės, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos 

grupės „Radviliškio lyderis“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, 

asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“. 

Susitikimo dalyvius sveikino Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis. Meras 

džiaugėsi savivaldybės ir vietos veiklos grupės partneryste, nuveiktas darbais, bendruomenių 

iniciatyvomis ir įgyvendintais projektais, kurie  prisideda prie bendrų rajono problemų sprendimo, 

gyvenamosios aplinkos gerinimo, prie gyventojų poreikius tenkinančių paslaugų teikimo.  

Vietos veiklos grupių atstovai klausinėjo sodybos savininką Vaidą Virkštį apie jo patirtį 

įgyvendinant projektą ,,Vaido Virkščio investicijos į šakočių gamybą pasinaudojant kultūrinio 

švietimo galimybėmis“, gyrė už labai skoningai įrengtas patalpas ir skanius šakočius. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė susitikimo dalyvius pakvietė 

pasisakyti apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir problemas, pasidalinti patirtimi, kaip sekasi 

vykdyti vietos projektų administravimą ir kontrolę. Vietos veiklos grupių atstovai kalbėjo apie  

strategijų įgyvendinimą, planuojamus ir vykdomus kvietimus, išsakė nuomonę dėl miestų vietos 

veiklos grupių veiklos, diskutavo apie naujų strategijų kryptis, kurios ateityje galėtų būti 

finansuojamos. Susitikimo dalyviai kalbėjo apie būtinybę visoms VVG susitelkti ir iš Žemės ūkio 

ministerijos reikalauti, kad rengiant naujas strategijas būtų parengtos strategijų atrankos, strategijų ir 

vietos projektų administravimo taisyklės. Nes šiame laikotarpyje, po strategijų įvertinimo parengtų 

taisyklių taikymas ir apribojimai labai iškreipė gyventojų lūkesčius, pagal kuriuos buvo parengtos 

VVG strategijų priemonės, bet kurias įgyvendinti tapo sudėtinga arba faktiškai neįmanoma. 

Susitikimo dalyviai lankėsi vilnos manufaktūroje, kurioje išgirdo įdomų Janinos 

Vansauskienės vilnos gaminių pristatymą ir susipažino su vilnos savybėmis, darančiomis teigiamą 

įtaką žmonių sveikatai.  

Vietos veiklos grupių atstovai daug klausimų turėjo Mikoliškio kaimo bendruomenės 

pirmininkui Jonui Januliui, pristačiusiam pradėtą įgyvendinti vietos projektą „Bendruomeninio verslo 

kūrimas bei įvairių paslaugų teikimas kaimo gyventojams“. Projekto vykdymo metu įsigijusi visą 

reikiamą techniką, įrangą ir kitas projekto veikloms vykdyti būtinas prekes, atrinkusi ir įdarbinusi 

darbuotojus, Mikoliškio kaimo bendruomenė pradės teikti vietos gyventojams ir įmonėms, įstaigoms, 

organizacijoms įvairias paslaugas: žemės, kitų ūkio darbų ir aplinkos tvarkymo paslaugą – sodų, 

daržų dirbimas, sniego valymas, žolės ir krūmų pjovimas, malkų skaldymas; maitinimo paslaugą – 

maisto ruošimas, maisto teikimas pagal užsakymus, maisto pristatymas; salės nuomos ir kubilo 

nuomos paslaugą; trumpalaikio apgyvendinimo paslaugą. Taip pat bendruomenė planuoja pradėti 

vykdyti duonos ir konditerijos produktų gamybą. Visus dalyvius sužavėjo ir labai daug pagyrų 

sulaukė Mikoliškio kaimo gaspadinės paruoštas gardus pyragas. 

 

 

 



 



 

 

 



 


