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KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

                  2020 m.  

 

VPS vykdytojos pavadinimas  VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAJŪRIO KRAŠTAS“  

VPS registracijos Nr. 42VS-KL-15-1-06791-PR001 

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. 

Visuomeninė 

organizacija 

„Lankupių 

kaimo   

bendruomenė“ 

Lankupių 

kaimo 

bendruomenės 

namų plėtra 

94 626 6B 

Kryptingai veikdama 

bendruomenė nenaudojamą 

mokyklos pastatą sutvarkė 

ir pritaikė vietos poreikiams 

per 3 etapus (rengdama 

projektus  pagal visas tris 

vietos plėtros strategijas, 

pradedant LEADER+ 

etapu). Šio projekto metu 

suremontuotos  I a. patalpos 

pritaikytos bendruomenės 

veiklai, orientuotai į vietos 

jaunimą. Vasaros metu 

organizujamose stovyklose 

dalyvaus iki 200 asm. 

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

įgyvendinimo pažangos  

1.2.1. 
Ilgai užtrunka pastatų, į kuriuos investuojama, techninės dokumentacijos rengimas ir derinimas, 

todėl projektų vykdytojams labai sutrumpėja projekte numatytų darbų  vykdymo laikas.   

1.2.2. 
COVID-19 pandemijos laikotarpiu atsirado techninių trukdžių vykdant viešuosius pirkimus, 

organizuojant rangos darbus.  
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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. 

Informcinis renginys. VPS priemonės „Pelno nesiekiančių organizacijų 

verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos skatinimui ir paslaugų kūrimui 

kaimiškose vietovėse“  (kodas LEADER.19.2-SAVA-5.2) potencialiems 

pareiškėjams. 

10.4.2.Potencialių vietos projektų 

pareiškėjų ir vietos projektų 

vykdytojų konsultavimas bei 

mokymai. 

2020-09-24 

2.1.2. 
Apskritojo stalo diskusijos tarp Klaipėdos rajono savivaldybės, Amatininkų 

Gildijos „Lamata“ ir VVG atstovų dėl VP projekto įgyvendinimo klausimų.  
2020-09-30  

2.1.3. 

Informacinis renginys „Sveikesnis maistas – geresnis gyvenimas“. VPS 

priemonės veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 

rinkodarai“ (kodas LEADER.19.2-4.2) potencialiems pareiškėjams. 

2020-10-09 

2.1.4. 

Nevyriausybinių organizacijų atstovų konsultacijos su dėl idėjos tinkamumo 

teikti VP pagal  VPS priemonės „Pelno nesiekiančių organizacijų verslumo 

ir partnerystės skatinimas“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos 

skatinimui ir paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse“ (dalyviai:    Dauparų 

bendruomenės centras, Lapių bendruomenės centras,  VšĮ „Revilita“, 

mazūriškių bendruomenė, Šiūparių bendruomenė, Vėtros šaulių kuopa, 

lankupių kaimo bendruomenė, VšĮ „Angeliukas“, VšĮ „Žalias kiemas“) 

2020-09-30 – 2020-10-22 

 

2.1.5. 

Informacinis renginys „Socialinis verslas – galimybės ar įsipareigojimai“ 

VPS priemonės veiklos srities „Parama ekonominės veiklos skatinimui ir 

paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-5.2) 

potencialiems pareiškėjams. 

2020-10-15 

2.1.6. 
Informacinis renginys / apskritojo stalo diskusija „Lietuvos kaimo plėtros 

2014-2020 m. programos įgyvendinimo aktualijos“ 
2020-10-20 

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 

2020-01-01 – 2020-09-30 

2.2.2. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 skelbimas vietos laikraštyje „Banga“ 2020-01-15 

II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 

http://www.pajuriokrastas.lt/
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  svetainėje www.pajuriokrastas.lt, 

informacijos atnaujinimas. 2.2.3. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 skelbimas vietos laikraštyje „Banga“ 2020-09-30 

2.3. 
Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais  

 
Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Kita informacija  

 

2.3.1. VVG darbuotojų mokymai 

2.3.1.1. 
Viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybinėms ir bendruomeninėms 

organizacijoms. 

10.4.2.Potencialių vietos projektų 

pareiškėjų ir vietos projektų 

vykdytojų konsultavimas bei 

mokymai.  

 

 

 

 

 

 

3 dalyviai, 2020-02-20, 4 val.  

2.3.1.2. 
I pakopos praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 

2020 m. 
1 dalyvis, 2020-04-28, 8 val.  

 

2.3.1.3. 
Vietos maisto sistemos ir kitos bendradarbiavimo platformos – naujos 

galimybės bioekonomikos plėtrai savivaldybėse.    
2 dalyviai, 2020-04-28, 2 val.  

2.3.1.4. Socialinio verslo forumas „Socialinės investicijos“.  2 dalyviai, 2020-05-07, 6 val.  

2.3.1.5. Iššūkiai ir galimybės nevyriausybinėms organizacijoms po krizės. 1 dalyvis, 2020-05-12, 2 val.  

2.3.1.6. Mokomasis seminaras „Google for Nonprofits“.  1 dalyvis, 2020-05-15, 2 val.  

2.3.1.7. 
Mokymų ciklas „Produktų pardavimų ir pateikimo klientams bei visuomenei 

sistemos kūrimas“. Reklama ir pristatymas socialiniuose tinkluose“  

1 dalyvis, 2020-05-18, 2020-05-20, 

2020-05-22, 4,5 val.  

2.3.1.8. 
Seminaras „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių 

valdymas ir vietos rinkų plėtra“   
2 dalyviai, 2020-06-22, 4 val.  

2.3.1.9. Vietos projektų ataskaitų vertinimas (NMA mokymai). 3 dalyviai, 2020-06-22, 2 val. 

2.3.1.10. VPS finansinių planų problemos (NMA mokymai). 3 dalyviai, 2020-10-06, 1 val. 

2.3.1.11. Inovacijos pietų Baltijos regiono maisto sistemoje – Lietuva. 2 dalyviai, 2020-10-07, 5 val.  

2.3.1.12. 
Tarptautinis SEMINARAS „SIAL Insights Online“ (naujausios maisto 

tendencijos ir inovacijos) 
1 dalyvis, 2020-10-22, 2,5 val.  

2.3.1.13. 
Seminaras „Socialinio verslo plėtra: darnios ir tvarios visuomenės link”. 

Organizatorius: Lietuvos socialinio verslo asociacija (LiSVA) 
1 dalyvis, 2020-11-26, 8 val.  

2.3.1.14. Seminaras. „This is South Baltic Food Innovation!“ 1 dalyvis, 2020-12-10, 3 val.  

2.3.2 VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai 

2.3.2.1. -   

2.3.3. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai  

2.3.3.1. 

Trumposios maisto tiekimo grandinės organizavimas ir kooperacija. 

VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (kodas LEADER-19.2-4) 

 veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  

 25 dalyviai, 2020-03-05, 8 val.  

http://www.pajuriokrastas.lt/
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(kodas LEADER-19.2-4.2) ir VPS priemonės „Pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“  veiklos srities „Parama 

smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo 

procesus ir siekiant plėtoti į verslumą orientuotas veiklas“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-5.1 potencialiems pareiškėjams.  

 

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 

3.1.1. 2020-05-05 

1. Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo; 

2. Dėl finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimo; 

3. Dėl veiklos plano 2020 m. tvirtinimo.  

50 36 72 

3.1.2. 2020-07-14     Svarstomi klausimai nesusiję su VPS įgyvendinimu.   50 36 72 

 3.1.3. Vidurkis: 50 36 72 

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.) 33 19 1 

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

3.2.3. Pasitraukę VVG nariai  ataskaitiniais metais (vnt.) - 3 - 

3.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 33 16 1 

3.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  50 

 

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 
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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 1 2 

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 1 2 

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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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 0,5 3 

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 

 

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. 

Dalyvavimas Tarptautinėje Žaliojoje Savaitėje (International Green Week) 

Berlyne.  

 

Paskelbtas Kvietimas Nr. 7 pagal VPS priemonės „Pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ veiklos sritį „Parama 

ekonominės veiklos skatinimui ir paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse“, 

kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2 

 

2020-01-17 

 

2020-010-01- 2020-11-27 

 

 

 

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. 

6.2. „Iš apačios į viršų“ principas 
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6.2.1. 

VVG  „Pajūrio kraštas“ nariai atstovauja trims sektoriams (pilietinės 

visuomenės, verslo ir valdžios). 2020 m. įvyko 2 visuotiniai narių 

susirinkimai. 

 

  

 

 

Visuotiniai narių 

susirinkimai: 

2020-05-05 

2020-07-14 

 

 

 

 

 

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.  

6.2.2. 

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.  

2020-01-01- 2020-12-31 

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.  

6.2.3. 

Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija skelbiama viešai tinklapyje 

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

bei VPS įgyvendinimo eigą bei stebėseną.  

2020-01-01- 2020-12-31 

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..  

6.2.4.  
2020 m. įgyvendinami 8 vietos projektai, kurių idėjoms pritarė vietos 

bendruomenės (protokolai pateikti kartu su paraiškomis).  
2020-01-01- 2020-12-31 

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 

http://www.pajuriokrastas.lt/
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6.2.5. 

Viešinami visi VVG valdybos ir visuotinių narių susirinkimų protokolai, 

VPS įgyvendinimo ketvirčių ir metinės ataskaitos.   

 

2020-01-01- 2020-12-31 

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 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“.    

2020-01-15 

2020-09-30 

8.2.2. Kvietimai teikti vietos projektų 

paraiškas bus skelbiami ne tik VVG, NMA 

interneto svetainėse, bet ir vietos spaudoje, 

viešinami renginių metu. 

6.3. Partnerystės principas 

6.3.1. 

Priimant bendrus sprendimus dalyvavo trijų sektorių partneriai.  

2020 m. įvyko 2 visuotiniai narių susirinkimai.  Viename susirinkime priimti 

bendri sprendimai, susisiję su VPS įgyvendinimu.   

 

2020-05-05 

2020-07-14 

8.3.2. Su VPS įgyvendinimu susiję 

sprendimai bus priimami bendru partnerių 

sutarimu. 

6.3.2. Surengti 2  Vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai. 
2020-03-31 

2020-12-23 

6.3.3. 

 

 

Įvyko 7 valdybos posėdžiai. 

 

  

2020-01-09 

2020-03-09 

2020-08-13 

2020-09-23 

2020-10-07 

2020-10-26 

2020-11-10 

6.4. Inovacijų principas 

6.4.1. 

Į Kvietimo Nr. 6  finansavimo sąlygų aprašą įtrauktas šis atrankos 

kriterijus: „Projektu kuriamos inovacijos teritorijos (kaimo, seniūnijos) ir 

(arba) viso Klaipėdos rajono (įskaitant Gargždų miestą) lygmeniu pagal 

kryptį: naujų paslaugų, gamybos būdų, produktų ir pan. teritorijoje; 

socialinių inovacijų; naujų aplinkosauginių ir technologinių sprendimų 

įgyvendinimo“. 

Į Kvietimo Nr.7 finansavimo sąlygų aprašą įtrauktas šis atrankos kriterijus:  

„projekto veiklos kuria socialines inovacijas Klaipėdos rajone“.  

 

 

2020-01-13 – 2020-02-28 

 

 

 

2020-10-30 – 2020-11-27 

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.  

  

2020 m. 

 

8.5.2. Tikslingą lėšų panaudojimą užtikrins 

VPS įgyvendinimo metu vykdoma nuolatinė 

stebėsena.  

6.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas 

6.6.1. 

2020 m. VVG „Pajūrio kraštas“ atstovai  dalyvavo šiuose renginiuose, 

susijusiuose su „Leader“ programos įgyvendinimu: 

- VVGT valdybos  posėdyje, 

- seminare „Pažangaus kaimo link“ (organizatorius – VVGT), 

- seminare „Viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybinėms ir 

bendruomeninėms organizacijoms“ 

- išankstinių sandorių mugėje „CANNABIS HUB.LT 2020  

 - išplėstiniame VVGT posėdyje; 

- VVGT organizuojamoje konferencijoje „LEADER galimybės Lietuvoje ir 

ES – geroji patirtis“    

- VVGT visuotiniame narių susirinkime  

- seminare „Viešųjų paslaugų perdavimo poveikis savivaldybei ir 

bendruomenei“ (organizatorius „Versli Lietuva“) 

 - kūrybinėse dirbtuvėse  „Klaipėdos rajonas iki 2030“ 

- išplėstiniuose VVGT valdybos posėdžiuose 

 - Nacionaliniame nevyriausybinių organizacijų forume; 

 - darbiniame susitikime NMA, VVG, ŽŪM 

- LKBS narių visuotiniame susirinkime.  

 

 

 

2020-01-07 

2020-02-11 

 

2020-02-20 

2020-02-28 

2020-08-31 

 

2020-09-17 

2020-09-18 

2020-09-28 

2020-10-16 

2020-11-12 

2020-12-04 

2020-12-08 

2020-12-15 

8.6.2. Bus 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. 

6.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

6.7.1. 

Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6 ir Nr. 7 vietos projektų 

pareiškėjai galėjo rinktis šiuos finansavimo sąlygų apraše numatytus 

finansavimo šaltinius:  

1. pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos ir (arba) savivaldybės biudžeto 

lėšos; 

2. tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos; 

3. pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio skolintos lėšos; 

 

2020-01-13 – 2020-02-28 

2020-10-01 – 2020-11-27 

 

 

 

 

 

8.7.2. VPS įgyvendinimo plane numatyti 

įvairūs vietos projektų finansavimo 

mechanizmai. Vienas iš finansavimo būdų 

taikomas privataus verslo projektams, šiuo 

atveju paramos lyginamoji dalis sudaro iki 50 

proc. tinkamų finansuoti išlaidų, prie kurių 

įgyvendinimo pareiškėjai turi prisidėti 

nuosavu piniginiu įnašu. Kitas mechanizmas 

http://www.pajuriokrastas.lt/
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4. pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – 

savanoriškais darbais; 

5. pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – 

nekilnojamuoju turtu. 

 

 naudojamas ne pelno projektams, kurių 

paramos intensyvumas gali siekti iki 80 proc. 

tinkamų finansuoti išlaidų ir sudaryta 

galimybė prie vietos projekto įgyvendinimo 

prisidėti ne tik piniginiu įnašu bet ir 

savanorišku darbu.  

 

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. 

2020 m. buvo laikomasi VPS įgyvendinimo stebėsenos tvarkos,  patvirtintos 

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

 

2020-01-01- 2020-09-30 

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.  Parengtos VPS įgyvendinimo metų ketvirčių ataskaitos ir 2020 m. ataskaita.  

2020-01-01- 2020-03-31 

2020-04-01- 2020-06-30 

2020-07-01 – 2020-09-30 

2020-10-01 – 2020-12-31 

 

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.  

2020 m. įvyko 7 valdybos posėdžiai, kuriems VPS administravimo vadovė 

teikė valdybai svarstyti klausimus, susijusius su VPS.  

 

 

2020-01-09 

2020-03-09 

2020-08-13 

2020-09-23 

2020-10-07 

13.3.1. Klausimus, susijusius su VPS  

įgyvendinimu, valdybai svarstyti teikia VPS 

administravimo vadovas. 

VPS administravimo vadovas, VPS 

administratorius, VPS finansininkas ir VPS 
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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. Ketvirčių ataskaitos parengiamos per 20 dienų pasibaigus ketvirčiui 

ir teikiamos tvirtinti valdybai.  

2020-10-26 

2020-11-10 

 

 

 

 

viešųjų ryšių specialistas, susiję su VPS 

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 

8.1. 

 

Pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Verslumo kaimo vietovėse skatinimas, 

ekonominio gerbūvio kūrimas“ priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ 

(kodas LEADER-19.2-6) 2020 m. įgyvendintas 1 projektas, tiesiogiai susijęs 

su turizmo skaitinimu.  

2020-01-01- 2020-12-31 

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 Įstatai 

9.4. Data 2021-01-27 

9.5. Parašas ir antspaudas  

________________________ 


