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KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

                  2021 m.  

 

VPS vykdytojos pavadinimas  VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

VPS registracijos Nr. 42VS-KL-15-1-06791-PER001 

I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS 

 

1. 
INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR 

PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS  

1.1 Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

vykdytojo 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pavadinimas 

Skirta 

paramos 

suma 

(Eur) 

ES kaimo 

plėtros 

prioriteto 

tikslinė sritis, 

prie kurios 

prisidėta 

(kodas) 

Trumpas vietos projekto 

turinio apibūdinimas 

 

I II III IV V VI 

1.1.1.      

1.2. 
Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų 

įgyvendinimo pažangos  

1.2.1. 

2021 m. dėl apsunkintų sąlygų pandemijos metu, projektų vykdytojai susidūrė su nenumatytomis 

aplinkybėmis: ženkliai pabrango statybinės medžiagos, įranga, sutriko tiekimas, atsirado 

kompiuterinės įrangos deficitas. Esant tokioms aplinkybėms, projektų vykdytojai dažnai kreipėsi 

dėl projekto vykdymo sutarties keitimo, terminių atidėjimo.  
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2. 
INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS 

ATASKAITINIAIS METAIS 

I II III IV 

2.1. 
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais 

metais 

Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Datos 

Nuo kada iki kada buvo vykdoma 

(nurodomos tikslios datos) 

2.1.1. 
VPS priemonės veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 

rinkodarai“ (kodas LEADER.19.2-4.2) 

10.4.2.Potencialių vietos projektų 

pareiškėjų ir vietos projektų 

vykdytojų konsultavimas bei 

mokymai. 

2021-02-09 

2.1.2. 
VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio 

veiklai kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 

10.4.2.Potencialių vietos projektų 

pareiškėjų ir vietos projektų 

vykdytojų konsultavimas bei 

mokymai. 

2021-11-25 

2.2.  
Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos  

ataskaitiniais metais 

Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Datos 

Nuo kada iki kada buvo vykdoma 

(nurodomos tikslios datos) 

2.2.1. VPS viešinimas interneto svetainėje www.pajuriokrastas.lt  

10.4.2. VPS įgyvendinimo 

viešinimas spaudoje,  interneto 

svetainėje www.pajuriokrastas.lt, 

informacijos atnaujinimas. 

2021-01-01 – 2020-06-30 

2.2.2. 
Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 skelbimas vietos laikraštyje „Banga“ 

  
2021-01-30 

2.2.3. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 skelbimas vietos laikraštyje „Banga“ 2021-02-24 

2.2.4. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 skelbimas vietos laikraštyje „Banga“ 2021-04-03 

2.2.5. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 skelbimas vietos laikraštyje „Banga“ 2021-06-05 

2.3. 
Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais  

 

Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Kita informacija  

 

2.3.1. VVG darbuotojų mokymai 

2.3.1.1. VVG IT kompetencijų stiprinimas   2021-05-11 

2.3.1.2. Mokymai „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“  2021-06-03 

2.3.1.3. Tvarios maisto tiekimo grandinės   20021-11-15/16/17/18 

2.3.2 VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai 

2.3.2.1. Mokymai „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“  2021-06-03 

2.3.3. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai  

II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 

http://www.pajuriokrastas.lt/
http://www.pajuriokrastas.lt/
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2.3.3.1. 
Mokymai „Trumposios maisto tiekimo grandinės organizavimas ir 

kooperacija” 
 

2021-09-22 / 2021-09-23 

2021-10-27 / 2021-10-28 

 

 

III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS 

 

3. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS 

3.1. Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu 

Eil. 

Nr.  

Susirinkimo 

data 

(metai-mėnuo-

diena) 

Svarstyti klausimai 

Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS  

administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio 

narių susirinkimo metu.  

Bendras VPS 

vykdytojos narių 

skaičius susirinkimo 

dieną 

Faktinis VPS 

vykdytojos visuotinio 

narių surinkime 

dalyvavusiųjų narių 

skaičius 

Santykis tarp 

faktinio dalyvių 

skaičiaus ir bendro 

narių skaičiaus 

(proc.) 

I II III IV V VI 

 2021-04-30  

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo rašytine 

procedūra pagal pateiktą darbotvarkę ir vadovaujantis 

Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašu, 

patvirtintu 2020 m. balandžio 27 d. valdybos posėdžio 

protokolu Nr. VP-20-3; 

2. Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo; 

3. Dėl finansinių ataskaitų už 2020 m. tvirtinimo; 

4. Dėl veiklos plano 2021 m. tvirtinimo; 

5. Dėl finansinio prisidėjimo prie teritorinio 

bendradarbiavimo projekto  „Maistas, kurį galima valgyti“; 

47 30 63,82 

  Vidurkis: 47 30 63,82 

3.2. Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Verslo 

sektorius 

Vietos 

valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

3.2.1. VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 31 15 1 

3.2.2. Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) - - - 

3.2.3. Pasitraukę VVG nariai  ataskaitiniais metais (vnt.) - - - 

3.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 31 15 1 
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3.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  47 

 

4. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ  

4.2. Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės visuomenės 

sektorius 
Verslo sektorius 

Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

4.2.1. 
VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų 

prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 

5 4 3 

2 iš jų iki 40 m.   0 iš jų iki 40 m.  2  iš jų iki 40 m. 

1 iš jų moteris    0 iš jų moterys 2  iš jų moterys 

4.2.2. Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 

0 0 0 

0 iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 0  iš jų iki 40 m. 

0 iš jų moteris 0  iš jų moterys 0  iš jų moteris 

4.2.3. Pasitraukę VVG valdymo organo nariai  ataskaitiniais metais (vnt.) 

0 0 0 

0  iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 

0  iš jų moterys 0 iš jų moterys 0 iš jų moterys 

4.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 

0 1 2 

2  iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 2 iš jų iki 40 m. 

1   iš jų moteris 0  iš jų moterys 2  iš jų moterys 

4.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 

 

4 iš jų iki 40 m. 

3  iš jų moterys 

4.3.   
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IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

6. LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. Nr. Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

Nuo kada iki kada 

buvo vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 

Nurodykite pagrindinius VPS 8 

dalies teiginius, kuriuos 

įgyvendinote ataskaitiniais metais 

I II III IV 

6.1. Teritorinis principas 

6.1.1. 

Vykdomas teritorinio bendradarbiavimo projektas „Maistas, kurį galima valgyti“, kuriame 

su VVG „Pajūrio kraštas“ bendradarbiauja aplinkinių rajonų (Šilutės, Kretingos,  Šilalės, 

Plungės) vietos veiklos grupės.  

 

Kvietimas Nr. 8  paskelbtas  VPS priemonės veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui ir rinkodarai“ Nr. LEADER-19.2-4.2 vietos projektams. Parama skirta dviems 

šio kvietimo projektams, kuriantiems trumpąsias maisto tiekimo grandines ir 

bendradarbiaujantiems tarp skirtingų sektorių.  Parama skirta 2 projektams. 

 

 

Kvietimas Nr. 10  paskelbtas VPS priemonės „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo 

ir partnerystės skatinimas“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos skatinimui ir 

paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse“ Nr. LEADER.19.2-SAVA-5.2 (toliau – VPS 

priemonės veiklos sritis) vietos projektams. Parama skirta 2 projektams. 

2021-01-01-2021-12-

31 

 

 

2021-02-01 / 202103-

31 

 

 

 

 

2021-04-06 / 2021-05-

10 

8.1.2. Užtikrinant integruotą VVG 

„Pajūrio kraštas“ teritorijos plėtrą, 

bus siekiama įvairių interesų grupių 

bendradarbiavimo – tam VPS yra 

numatyta tikslinė priemonė:  „Pelno 

nesiekiančių organizacijų verslumo 

ir partnerystės skatinimas“. 

Įgyvendinant šią priemonę tikimasi 

paskatinti organizacijas kooperuotis, 

kartu įgyvendinant projektines 

iniciatyvas pasiekti geresnių tikslų ir 

užtikrinti darnią plėtrą teritoriniu 

požiūriu. 

5. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

VPS 

vadovas 

VPS finansininkai 

ir (arba) 

buhalteriai 

VPS 

administratoriai 

VPS  viešųjų 

ryšių 

specialistai 

Iš viso 

I II III IV V VI VII 

5.1. 

VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių 

ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) 

pabaigoje (vnt.)  

1 0,5 1 1 3,5 

5.2. 
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 
1 1 1 1 4 

5.3. 
VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) 

ataskaitiniais metais (vnt.) 
1 0,5 1 1 3,5 

5.4. VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) 1 1 1 1 4 
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6.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

6.2.1. 

VPS administratorius (VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojas) ir kiti VPS 

administruojantys darbuotojai nuolatos konsultuoja visus potencialius pareiškėjus, kurie 

kreipiasi į VVG telefonu, raštu ar atvykę į būstinę.  

2021-01-01- 2021-12-

31 

8.2.2. Aktyvindamas teritorijos 

gyventojus ir organizacijas, viešųjų 

ryšių specialistas dirbs su 

potencialiais ir projektų paraiškas 

planuojančiais teikti pareiškėjais, 

padėdamas generuoti vietos projektų 

idėjas, teikdamas vietos projektų 

paraiškų rengimo pagalbą, tačiau 

neužkirsdami kelio naujoms vietos 

projektų idėjoms.  

6.2.2. 

Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija skelbiama viešai tinklapyje 

www.pajuriokrastas.lt. Taip pat skelbiama informacija apie vietos projektus bei VPS 

įgyvendinimo eigą bei stebėseną.  

2021-01-01 – 2021-

12-31 

8.2.2. Kvietimai teikti vietos 

projektų paraiškas, jų dokumentacija 

bus viešai prieinami VVG „Pajūrio 

kraštas“ tinklapyje. Taip pat viešai 

bus skelbiami patvirtinti vietos 

projektai ir bendra informacija apie 

VPS įgyvendinimo eigą..  

6.2.3.  

2021 m. pasirašytos 5 vietos projektų įgyvendinimo sutartys, kurių  projektų idėjoms 

pritarė vietos bendruomenės.   

 

 

 

2021-01-01- 2021-12-

31 

8.2.2.Vietos projektų atrankai ir 

tvirtinimui vietos gyventojai turės 

įtakos pritardami vietos projektų 

idėjoms, nes bus siekiam, kad kuo 

daugiau vietos gyventojų, 

bendruomenės narių dalyvautų 

projektų idėjų svarstyme. Pritarimai 

projektų idėjoms bus fiksuojami 

protokoluose, kuriuos pareiškėjai 

pateiks kartu su paraiška. 

6.2.5. 

Viešinami visi VVG valdybos ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, VPS 

įgyvendinimo ataskaitos.   

 

2021-01-01 – 2021-

12-31 

8.2.2. VPS stebėseną vykdys VVG 

valdyba ir visuotinis narių 

susirinkimas. VVG valdyba kas 

metų ketvirtį organizuos stebėsenai 

skirtus posėdžius ir tvirtins 

stebėsenos ataskaitas, kurios bus 

http://www.pajuriokrastas.lt/
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pateikiamos tvirtinti ir VVG 

visuotiniam narių susirinkimui su 

bendra VVG veiklos ataskaita.    

6.2.6.  
Skelbimai apie kvietimus teikti vietos projekto paraiškas skelbiami Klaipėdos rajono 

laikraštyje „Banga“.    

2021-01-30 

2021-02-24 

2021-04-03 

2021-06-04 

 

8.2.2. Kvietimai teikti vietos 

projektų paraiškas bus skelbiami ne 

tik VVG, NMA interneto svetainėse, 

bet ir vietos spaudoje, viešinami 

renginių metu. 

6.2.7. 

VVG  „Pajūrio kraštas“ nariai atstovauja trims sektoriams (pilietinės visuomenės, verslo 

ir valdžios). 2021 m. įvyko 1 visuotinis narių susirinkimas.  

Įvairių sektorių renginiai, kuriuose 2021 m.  dalyvavo VVG „Pajūrio kraštas“ 

atstovai: 

Diskusija „Kokio teisinio reglamentavimo laukia NVO atstovai?“ 

 

„Socialinių lyderių pusryčiai“;  

 

 

 

 

 

Pasitarimas dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Vietos bendruomenių pilietinio 

aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“, finansuojamo iš „Aktyvių 

piliečių fondo“; 

 

Pasitarimas dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Establish a network to 

encourage the transition to resilient countrysides around the Baltic Sea“; 

 

LEADER GO diskusija; 

Vietos maisto sistemos kūrimo svarba plėtojant kaimo vietoves; 
Bioekonomikos krypties veikslmų plano pristatymas: Klaipėdos regiono specializacijos 

strategija 2030; 

Europos žaliasis kursas 2023-2027 metų LEADER programos perspektyvoje; 

Dėl APF bendruomenių projekto įgyvendinimo; 

Regionų ateities forumas 2021; 

2021-04-30 

 

 

 

2021-01-15 

 

2021-01-28 

2021-02-04 

2021-02-11 

2021-02-25 

2021-03-18 

 

2021-01-27 

 

 

 

2021-02-05 

 

2021-02-12 

2021-02-25 

2021-03-10 

 

2021-03-24 

2021-03-25 

2021-04-15 

2021-05-05 

8.2.2. Siekiant plataus kaimo 

gyventojų, jų interesus 

atstovaujančių organizacijų ir įvairių 

sektorių (NVO, verslo, vietos 

valdžios) atstovų įtraukimo į VPS 

įgyvendinimo procesus, VVG 

„Pajūrio kraštas“ yra numačiusi 

tokius parengtos VPS viešinimo 

veiksmus kaip vietos gyventojų bei 

organizacijų atstovų, esamų bei 

potencialių pareiškėjų susitikimus, 

konsultacijas, bendrus renginius. 
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Socialinio verslo forumas; 

Susitikimas su Klaipėdos r. savivaldybe dėl socialinių paslaugų savivaldybėje ir 

galimybės kurti infrastruktūrą, pasinaudojus LEADER lėšomis; 

Konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai 

2021-08-26 

 

2021-08-30 

6.3. Partnerystės principas 

6.3.1. 2021 m. vyko 4 vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai:  

 

 

 

 

 

 

2021 m. vyko 7 valdybos posėdžiai:  

 

  

 

 

 

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės ir VVG konferencija „Bendruomeninių ir 

nevyriausybinių organizacijų vaidmuo socialinių paslaugų teikime“ 

2021-04-29 (PAK Nr. 

8 ir PAK Nr. 9) 

2021-05-28 (PAK Nr. 

10) 

2021-07-29 (PAK Nr. 

11) 

 

2021-01-19 

2021-02-19 

2021-03-29 

2021-05-28 

2021-09-07 

2021-10-13 

2021-12-06 

 

2021-11-25 

8.3.2. Su VPS įgyvendinimu susiję 

sprendimai bus priimami bendru 

partnerių sutarimu. 

6.4. Inovacijų principas 

 Kvietimo Nr. 8 vietos projektams taikytas šis atrankos kriterijus: „Projekto veiklomis 

(rezultatais) kuriamos inovacijos teritorijos (kaimo, seniūnijos) ir (arba) viso Klaipėdos 

rajono (įskaitant Gargždų miestą) lygmeniu (naujų paslaugų, gamybos būdų, produktų ir 

pan. teritorijoje kryptis; naujų aplinkosauginių ir technologinių sprendimų įgyvendinimo 

kryptis; socialinių inovacijų kryptis).“ 

 

Kvietimo Nr. 9 vietos projektams taikytas šis atrankos kriterijus: „Projekto veiklomis 

(rezultatais) kuriamos inovacijos teritorijos (kaimo, seniūnijos) ir (arba) viso Klaipėdos 

rajono (įskaitant Gargždų miestą) lygmeniu“. 

 

2021-02-01 / 2021-03-

31 

 

 

 

 

2021-03-01 / 2021-04-

01 

8.4.2. atrenkant vietos projektus, 

pagal tam tikras priemones, 

naudojant balų atrankos kriterijus 

pirmumas bus taikomas tiems 

projektams, kurie projekto veiklomis 

(rezultatais) kuria inovacijas 

teritorijos (kaimo, seniūnijos) ir 

(arba) viso Klaipėdos rajono 

lygmeniu. 

6.5. Integruoto požiūrio principas 
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6.5.1. 

Interneto svetainėje www.pajuriokrastas.lt  viešai prieinami valdybos ir visuotinių narių 

susirinkimų protokolai,  susiję su VPS įgyvendinimu bei VPS įgyvendinimo ataskaitos, 

kurios teikiamos valdybai tvirtinti pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui.  

VPS įgyvendinimo stebėsenos tvarka numatyta VPS 13.3.1. p. ir parengta atskiru 

dokumentu.  

  

2021-01-01 – 2021-

06-30 

 

8.5.2. Tikslingą lėšų panaudojimą 

užtikrins VPS įgyvendinimo metu 

vykdoma nuolatinė stebėsena.  

6.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas 

6.6.1. 
ŽŪM, NMA ir VVGT tinklaveikos ir bendradarbiavimo 2021 m. renginiai, kuriuose 

dalyvavo VVG „Pajūrio kraštas“:  

 

 

 

 

 

 

 

8.6.2. Stengiamasi aktyviai dalyvauti 

VVG tinklo veikloje. Tai užtikrins 

VVG administracijos darbuotojai, 

kurie visas naujienas perduos VVG 

nariams. VVG aktyviai  dalyvaus 

Tinklo valdybos darbe, teiks 

pasiūlymus dėl teisės aktų 

pakeitimų, inicijuos du bendrus 

renginius, dalinsis gerąja patirtimi 

verslumo  

skatinimo srityje. 

6.6.1.1. 

narių nuotoliniai pasitarimai; 2021-01-05 

2021-01-29 

2021-02-11 

2021-03-05 

6.6.1.2. 

išplėstiniai VVGT valdybos posėdžiai; 

 

2021-01-12 

2021-02-23 

2021-06-04 

6.6.1.3 
VPS ateities grupės pasitarimai; 2021-02-18 

2021-11-15 

6.6.1.4. VVGT  ir ŽŪM informacinis renginys „LEADER pereinamuoju laikotarpiu“; 2021-02-03 

6.6.1.5. VVG ir ŽŪM susitikimas „LEADER naujame finansavimo laikotarpyje“; 2021-02-09 

6.6.1.6. pasitarimas dėl LEADER klausimų; 2021-03-03 

6.6.1.7. VVG tinklo visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas; 2021-04-27 

6.6.1.8. VVG, NMA ir ŽŪM susitikimas probleminių klausimų aptarimui; 2021-05-05 

6.6.1.9. LEADER vertinimo rezultatų pristatymas; 2021-05-19 

6.6.1.10. susitikimas su ŽŪM ir NMA dėl VPS keitimų; 2021-07-01 

6.6.1.11. VVGT visuotinis narių susirinkimas; 2021-08-04 

6.6.1.12. VPS ateities grupės pasitarimas; 2021-11-15 

6.6.1.13. VVG, NMA ir ŽŪM susitikimas probleminių klausimų aptarimui. 2021-11-17 

6.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

http://www.pajuriokrastas.lt/
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______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

 

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimus 

biudžeto lėšomis prisidėti prie 15-os vietos projektų. Bendra prisidėjimo suma – 

394 232,52 Eur.  

             

8.7.2. vietos projektų idėjos bus 

pristatomos Klaipėdos rajono 

savivaldybės tarybai, taip siekiant 

rajono biudžete numatyti lėšų 

projektų koofinansavimui. 

 

V DALIS. KITA INFORMACIJA 

 

7. VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 

Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies 

teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais 

metais 

I II III IV 

7.1. 

2021 m. laikomasi VPS įgyvendinimo stebėsenos tvarkos,  patvirtintos VVG 

„Pajūrio kraštas“ valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-17-1. 

 

2021-01-01- 2021-12-31 

13.3.1. VVG siekdama sklandžiai ir efektyviai 

organizuoti savo darbą bei VPS įgyvendinimo 

stebėseną, sukūrė  sistemą - faktinės pažangos 

ir eigos lyginimą su planu, gilinantis į esamų 

išteklių būklę, veiklas, rezultatus ir siekiant 

numatyti reikalingus pakeitimus; 

7.2.  
Parengta VPS įgyvendinimo I-IV metų ketvirčių ataskaita (pildoma 

kaupiamuoju būdu).  
2021-01-01- 2021-12-31 

13.3.1. Valdybos posėdžiai, skirti VPS 

įgyvendinimo eigos vertinimui,  vyks kartą 

per metų ketvirtį. Bus sukurta ir patvirtinta 

valdybos posėdžio protokolu VPS stebėsenos 

ataskaitos forma, kurioje bus fiksuojami 

rodikliai pagal veiklos planą ir biudžetą, bus 

lyginama pagal ataskaitinius laikotarpius ir 

stebima pažanga.   

7.3.  

2021 m. įvyko 7 valdybos posėdžiai, kuriems VPS administravimo vadovė 

teikė valdybai svarstyti klausimus, susijusius su VPS.  

 

 

 

 

2021-01-19 

2021-02-19 

2021-03-29 

2021-05-28 

2021-09-07 

2021-10-13 

13.3.1. Klausimus, susijusius su VPS  

įgyvendinimu, valdybai svarstyti teikia VPS 

administravimo vadovas. 

VPS administravimo vadovas, VPS 

administratorius, VPS finansininkas ir VPS 

viešųjų ryšių specialistas, susiję su VPS 
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VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

 

 

VPS administruojantys darbuotojai vadovaujasi pareiginėmis instrukcijomis, 

valdybos bei visuotinių narių susirinkimų sprendimais, vietos plėtros 

strategija bei jos įgyvendinimą reglamentuojančiais dokumentais.  

Duomenis ir dokumentus kiekvienas darbuotojas kaupia atsižvelgiant į darbo 

užduotis.  

2021-12-06 

 

2021-01-01 – 2021-12-31 

 

 

 

 

 

administravimu, vykdys nuolatinį VPS 

įgyvendinimo valdymą ir stebėseną pagal 

funkcijas, aprašytas 13.1. punkte, pildys VPS 

stebėsenos ataskaitą ir pateiks ją tvirtinti 

valdybai. 

 

8. 
VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS 

METAIS (KAI TAIKOMA) 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 

 

I II III IV 

 

Užbaigti 2 vietos projektai, pateikti pagal II Prioriteto VPS priemonę 

„Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio 

gerinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 . 4 projektai įgyvendinami.  

 

Įgyvendinami ir 6 vietos projektai pagal I prioriteto priemonę „Ūkio ir 

verslo plėtra“. 

 

2021-01-01 – 2021-12-31 

 

 

 

 

 

VPS daugiausiai susijusi su šio dokumento 

prioritetinėmis sritimis:„PA SME - verslumo 

skatinimas ir smulkių bei vidutinių įmonių 

augimo stiprinimas“ (pagal I-ą prioritetą 

„Verslumo kaimo vietovėse skatinimas, 

ekonominio gerbūvio kūrimas“ bei bendrą 

strategijos tikslą kurti kuo daugiau naujų 

darbo vietų. „PA Tourism - regiono 

sanglaudos skatinimas per turizmą“ (pagal II-

o prioriteto, 1-os priemonės 1-ą veiklos sritį. 

 

9. KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS 

9.1. Vardas, pavardė Raimonda Damulienė 

9.2. Pareigos Pirmininkė 

9.3. Atstovavimo pagrindas VVG „Pajūrio kraštas“ įstatai 

9.4. Data 2022-01-28 

9.5. Parašas ir antspaudas  

______________________ 


