
Projektas 

„Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 2023–2027 m. rengimas“ 

 

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 

priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“. 

Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 9 d. 

įsakymas Nr. BR1-258. 

Paramos sutartis. 2022 m. rugsėjo 8 d. Nr. 42VS-KS-15-1-06683-PR001. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. rugsėjo 8 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2023 m. gruodžio 29 d. 

Skirta paramos suma 20 000,00 Eur su PVM. 

Projekto veiklos. Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ (toliau  – Pakruojo 

VVG) įgyvendindama projektą planuoja organizuoti informacinį Pakruojo VVG teritorijos 

gyventojų aktyvinimo renginį, kuriame bus pristatyti Pakruojo rajono 2014–2020 m. strategijos 

įgyvendinimo rezultatai ir kaimo plėtros 2023–2027 m. perspektyvos. Planuojama visose Pakruojo 

rajono seniūnijose (Pakruojo, Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Linkuvos, Pašvitinio, Guostagalio, 

Žeimelio) organizuoti susitikimus, konsultacijas su rajono gyventojais, seniūnijų, bendruomenių, 

NVO atstovais, verslininkais ir ūkininkais, įtraukiant juos į Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos 

plėtros strategijos 2023–2027 m. (toliau – VPS) rengimą. Bus rengiamos rajono gyventojų, 

organizacijų, institucijų, ūkininkų apklausos, platinamos anketos, analizuojami ir apibendrinami 

duomenys.  

Įgyvendinant projekto veiklas didelis dėmesys bus skiriamas VPS tikslų, VPS pasiekimų 

rodiklių, finansinio plano, VPS priemonių/veiklos sričių aprašymų, planuojamų remti vietos 

projektų pobūdžio, paramos gavėjų teisinio statuso, tinkamumo sąlygų, vietos projektų atrankos 

principų formulavimui, LEADER metodo ir horizontaliųjų principų laikymosi pagrindimui, VPS 

įgyvendinimo valdymo, stebėsenos sistemos rengimui.  

Įgyvendindama projekto veiklas Pakruojo VVG dalyvaus Šiaulių apskrities VVG ir VVG 

tinklo renginiuose, susijusiuose su VPS rengimu ir pasirengimu ją administruoti. VPS rengimas bus 

viešinamas renginiuose, susitikimuose, seniūnijose, rajono spaudoje, Pakruojo VVG interneto 

svetainėje www.pakruojovvg.lt ir feisbuko paskyroje. Pakruojo VVG savo lėšomis pagamins 

projekto viešinimo plakatą. Sistemingai bus skelbiama informacija apie projekto veiklų 

įgyvendinimą, apie organizuojamus informacinius ir aktyvinimo renginius, konsultacijas ir 

susitikimus Pakruojo rajono seniūnijose, apie VPS rengimo darbo grupės veiklą ir konsultantus, 

prisidedančius prie VPS rengimo. Parengtas VPS projektas bus derinimas su vietos gyventojais ir 

organizacijomis, vyks konsultacijos, gautų pasiūlymų ir pastabų apibendrinimas. Parengta VPS bus 

teikiama Pakruojo VVG visuotiniam narių susirinkimui dėl pritarimo ir derinama su Regionų 

plėtros taryba. 

Projekto rezultatas: Parengta Pakruojo rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 

2023–2027 m.  

http://www.pakruojovvg.lt/

