
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-04-21 Nr. V-2022-4 

 Pakruojis 

 

Posėdis įvyko 2022-04-21 d. 14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Aivaras Stabužis  (Įgaliojimas 2022 m. balandžio 20 d. Nr. P-9). 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika 

Ilgavičiūtė, Vytautas Kanišauskas, Audrius Kliminskas, 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:  

1. Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) keitimo. 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo 

sušaukimo. 

3. Dėl naujų narių priėmimo ir narių išstojimo iš Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono 

partnerystė“. 

Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino posėdžio darbotvarkę. 

 

1. SVARSTYTA: 1. Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) 

keitimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė valdybos nariams pristatė, kad Vietos veiklos grupė „Pakruojo 

rajono partnerystė“ (toliau – VPS vykdytoja) inicijuoja VPS prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos 

ūkio vystymas“ priemonės „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ 

LEADER-19.2-SAVA-6 keitimą. Į šią VPS priemonę perkeliami likę kitų priemonių likučiai, 

9.1.1.2.2. papunktyje planuojamų įgyvendinti projektų skaičius keičiamas iš 8 į 9 vietos projektus, 

planuojamų sukurti darbo vietų skaičius iš 16 keičiamas į 17 darbo vietų. Šie pakeitimai turės 

teigiamos įtakos VPS įgyvendinimo rodikliams.  

VPS vykdytoja keičia VPS finansinį planą ir perskaičiuoja paramos sumas pagal prioritetus 

dėl lėšų likučių, kurie susidarė įgyvendinant priemones. Visi lėšų likučiai skiriami vienai priemonei 

LEADER-19.2-SAVA-6. Atsižvelgiant į susidariusius lėšų likučius keičiamas VPS finansinis 

planas, perskaičiuojamos visų priemonių planuojamų lėšų sumos ir procentai pagal prioritetus, 

keičiamas VPS finansinis planas pagal priemones, keičiamas indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal 

metus, keičiami pasiekimų produkto ir tikslo rodikliai. Inicijuojami keitimai turės teigiamos įtakos 

VPS tikslams pasiekti. 

VPS vykdytoja keičia VPS finansinį planą pagal prioritetus: 11.1.1. papunktyje 

„Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ planuojama paramos lėšų suma keičiama į 1 562 065 Eur 

sumą. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas, įrašoma 83,05 proc.; 11.1.2 papunktyje 

„Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ planuojama paramos lėšų suma keičiama į 318 913 

Eur sumą. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas, įrašomas 16,95 proc.;  

Keičiamas VPS finansinis planas pagal priemones: 11.2.1. papunktyje „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ 

perskaičiuojama planuojama lėšų suma, įrašoma 728 596 Eur. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų 

procentas, įrašoma 38,73 proc.; 11.2.2. papunktyje „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau 

panaudojant vietos išteklius“ perskaičiuojama planuojama lėšų suma eilutės pirmoje dalyje 

LEADER-19.2-SAVA-6, įrašoma 630 475 Eur, bendra eilutės suma įrašoma 738 225 Eur. 
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Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas, įrašoma 39,25 proc.; 11.2.3. papunktyje 

„Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms 

plėtoti“ perskaičiuojama planuojama lėšų suma, įrašoma 95 214 Eur.; 11.2.4. papunktyje 

„Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ perskaičiuojama planuojama lėšų 

suma, įrašoma 135 160 Eur. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų procentas, įrašoma 7,19 proc. 

11.2.5. papunktyje „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, 

perskaičiuojama planuojama lėšų suma, įrašoma 89 580 Eur. Perskaičiuojamas planuojamų lėšų 

procentas, įrašoma 4,76 proc.; 11.2.6. papunktyje „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ perskaičiuojama planuojama lėšų suma, įrašoma 75 

088 Eur.; 

Keičiamas indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus: 11.4.1. papunktyje „Planuojamas 

lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams 

numatytos sumos), 2018 m. įrašoma 18,82 proc., 2020 m. įrašoma 16,11 proc., 2021 m. įrašoma 

26,60 proc., 2022 m. įrašoma 29,09 proc.; 11.4.2. papunktyje „Planuojamų lėšų poreikis VPS 

administravimo išlaidoms pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos)“, 2022 

m. įrašoma 12,81 proc., 2023 m. įrašoma 0,08 proc. 

VPS vykdytoja VPS 12.1.1. lentelėje ,,Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)“ keičia: 

12.1.1.3. papunktyje „Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.)“, tikslinės 

srities 6A vietos projektų skaičius įrašomas 4, iš viso įrašomi 6 vietos projektai; 12.1.1.4. 

papunktyje „Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (vnt.)“, tikslinės 

srities 6A vietos projektų skaičius įrašomas 5, iš viso įrašomi 5 vietos projektai; 12.1.1.4.1. 

papunktyje „iš jų iki 40 m.“, iš viso įrašoma 3, iš jų „vyrų“ įrašomi 3; 12.1.1.4.2. papunktyje „iš jų 

daugiau kaip 40 m.“, iš viso įrašomi 2, iš jų „vyrų“ įrašomi 2; 12.1.4.1. papunktyje „Paremtų vietos 

projektų skaičius (vnt.)“, pagal tikslinę sritį 6A įrašomi 9 vietos projektai, iš viso įrašomi 9 vietos 

projektai. 12.2.1.1. papunktyje „Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius įgyvendinus vietos 

projektus“, pagal tikslinę sritį 6A įrašoma 17 sukurtų darbo vietų, iš viso įrašomos 39 sukurtos 

darbo vietos.  

Marija Žiubrienė  supažindino, kad VPS vykdytoja padidina VPS įgyvendinimo rodiklius, 

padidėja paremtų vietos projektų skaičius iki 40 ir sukurtų naujų darbo vietų skaičius iki 39 darbo 

vietų. Inicijuojami keitimai turės teigiamos įtakos VPS įgyvendinimo rodikliams pasiekti. 

Valdybos nariai pasiūlė patvirtinti strategijos keitimą. 

NUTARTA: Patvirtinti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) 

keitimą. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0.  

 

2. SVARSTYTA: Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių 

susirinkimo sušaukimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė su valdybos nariais aptarė Vietos veiklos grupės „Pakruojo 

rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę. Marija Žiubrienė 

supažindino, kad pranešimas apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, jo vietą, laiką ir 

darbotvarkę, visiems nariams buvo išsiųstas narių elektroniniais paštais prieš 5 kalendorines dienas 

iki susirinkimo dienos, tačiau paskambinusi Pakruojo ugniagesių draugijos stoginės darbuotoja 

informavo, kad stoginėje nebus galima surengti susirinkimą, todėl keičiama susirinkimo vieta. 

Susirinkimą siūloma organizuoti kavinėje „Gluosnis“, UAB „Parketo gamyba“, Vytauto Didžiojo g. 

98, Pakruojyje. 
Valdybos narys Zenonas Pekelis pasiūlė išbraukti iš susirinkimo darbotvarkės 4 ir 5 

klausimus. 

Valdybos nariai pritarė siūlymams pakeisti susirinkimo vietą ir darbotvarkę, informaciją 

apie susirinkimo vietos ir darbotvarkės pakeitimą išsiųsti visiems nariams jų nurodytais 

elektroniniais paštais. 
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NUTARTA: Sušaukti Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė” visuotinį narių 

susirinkimą 2022 m. balandžio 25 d. 15.00 val. kavinėje „Gluosnis“, UAB „Parketo gamyba“, 

Vytauto Didžiojo g. 98, Pakruojyje. 

Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę: 

1. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ veiklos ataskaitos už 2021 m. 

tvirtinimo. 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 

2021 m. tvirtinimo. 

3. Dėl Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ revizorės ataskaitos už 2021 m. 

tvirtinimo. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0.  

 

3. SVARSTYTA: Dėl naujų narių priėmimo ir narių išstojimo iš Vietos veiklos grupės 

„Pakruojo rajono partnerystė“. 

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad gauti juridinių ir fizinių asmenų prašymai priimti į  

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius. Gautas Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus 

prašymas priimti į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti pilietinės visuomenės 

sektoriui, paskirta atstovė Janina Dirbanauskienė. Gautas Žeimelio bendruomenės centro prašymas 

priimti į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, 

paskirta atstovė Daiva Skrupskelytė. Gautas Mikniūnų kaimo bendruomenės prašymas priimti į 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirta 

atstovė Jolanta Lebedienė. Gautas Linksmučių kaimo bendruomenės prašymas priimti į VVG 

„Pakruojo rajono partnerystė“ narius, atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas  

Arturas Stankevičius. Gautas ūkininko Gintauto Gegecko prašymas priimti į VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ narius, atstovauti verslo sektoriui. 

Marija Žiubrienė supažindino, kad gauti 2 fizinių asmenų prašymai išstoti iš VVG 

„Pakruojo rajono partnerystė“. Gautas Janinos Dirbanauskienės prašymas išstoti iš VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ narių, nes ji paskirta atstovauti juridinį asmenį, Lietuvos samariečių bendrijos 

Pakruojo skyrių. Gautas Arturo Stankevičiaus prašymas išstoti iš VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ narių, nes jis paskirtas atstovauti juridinį asmenį, Linksmučių kaimo bendruomenę. 

NUTARTA:  

1. Priimti Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrių į VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ narius, atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirta atstovė Janina 

Dirbanauskienė. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

2. Priimti Žeimelio bendruomenės centrą į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, 

atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirta atstovė Daiva Skrupskelytė. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

3. Priimti Mikniūnų kaimo bendruomenę į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, 

atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirta atstovė Jolanta Lebedienė. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

4. Priimti Linksmučių kaimo bendruomenę į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, 

atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui, paskirtas atstovas Arturas Stankevičius. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

5. Priimti ūkininką Gintautą Gegecką į VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narius, 

atstovauti  verslo sektoriui. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 
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6. Patvirtinti Janinos Dirbanauskienės prašymą išstoti iš VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ narių, nes ji paskirta atstovauti juridinį asmenį, Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo 

skyrių. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

7. Patvirtinti Arturo Stankevičiaus prašymą išstoti iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

narių, nes jis paskirtas atstovauti juridinį asmenį, Linksmučių kaimo bendruomenę. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Aivaras Stabužis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 

 

 

 


