
VVG teritorijos gyventojų informavimo renginys „VPS įgyvendinimo parengiamieji darbai“ 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 2016 m. gegužės 18 d. biuro patalpose Pakruojo dvare, surengė 

VVG teritorijos gyventojų informavimo renginį „VPS įgyvendinimo parengiamieji darbai“. 

Gyventojų informavimo renginyje dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius 

Gegieckas, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Dijana Samuitytė, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų 

ryšių skyriaus viešųjų ryšių vyr. specialistė Renata Budrienė, Guostagalio, Lygumų, Pašvitinio seniūnijų 

seniūnai ir šių seniūnijų teritorinių paslaugų centrų steigimo iniciatyvinių grupių vadovai ir nariai, 

potencialūs pirmo kvietimo vietos projektų paraiškų rengėjai, Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės 

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

„Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas ir darbuotojai. 

Gyventojų informavimo renginį sveikinimo žodžiu pradėjo pirmininkas Alvydas Žuvininkas. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė informavimo renginio dalyviams 

pristatė numatomus įgyvendinti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) prioritetus, 

priemones, veiklos sritis. Paaiškino, kiek VPS lėšų bus skirta vietos projektams įgyvendinti, kas bus tinkami 

paramos gavėjai pagal kiekvieną VPS priemonę, kokios tinkamumo sąlygos keliamos vietos projektams. 

Supažindino su maksimaliomis sumomis, skiriamomis vietos projektams įgyvendinti, pristatė vietos projektų 

finansavimo sąlygas, vietos projektų partneriams keliamus reikalavimus, tinkamą nuosavą indėlį, galimas 

vietos projektų įgyvendinimo vietas, numatomas taisyklių projekte „Vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės“. Taip pat direktorė supažindino su 

jaunimo galimybėmis įgyvendinti VPS priemones. 

ASU MTP Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas pristatė socialinio verslo 

kūrimo galimybes, kalbėjo, kad socialinis verslas yra socialinės ekonomikos dalis, paaiškino kuo skiriasi 

socialinis verslas ir NVO vykdoma socialinė veikla, priminė į VPS įtrauktas VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ vertybes, viziją ir misiją. 

Apie rajono savivaldybės strateginius sprendimus ir paramą socialiniam verslui kurti kalbėjo meras 

Saulius Gegieckas. 

Renginio dalyviai kalbėjo apie dar didesnius reikalavimus keliamus naujo laikotarpio vietos 

projektų paraiškų teikėjams, tarėsi apie būtinybę pasirinkti patikimus partnerius, su kuriais galėtų veikti 

sutelktai siekdami numatytų tikslų. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė Jovita Balnytė, 

administratorius Saulius Veidemanis, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė pristatė darbo sitis, pagal 

kurias informuos ir konsultuos VVG teritorijos gyventojus, VPS vietos projektų paraiškų teikėjus bei teiks 

jiems būtiną pagalbą. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai su renginio dalyviais aptarė, kokius veiksmus 

artimiausiu laiku turėtų atlikti potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, susitarė dėl darbinių susitikimų. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


