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VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

KAIMO VIETOVIŲ VPS ĮGYVENDINIMO  STEBĖSENOS ATASKAITA 

2018 m., I ketv. 

 

I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ 

1.1. 
VPS vykdytojos 

pavadinimas  
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

1.2. 
VPS vykdytojos 

registracijos kodas 
301533050 

1.3. 

VPS vykdytojos 

kontaktinė informacija 

 

savivaldybės pavadinimas Klaipėdos r. sav. 
gyvenamosios vietovės 

pavadinimas Gargždai 

gatvės pavadinimas Klaipėdos 

namo Nr. 74 

buto Nr.  
pašto indeksas 96130 
el. pašto adresas  pajurio.krastas@gmail.com  

kontaktiniai telefono Nr.   8 615 13 814 

VPS vadovas (pareigos, vardas ir 

pavardė, telefono Nr., el. pašto 

adresas)  

VPS administravimo vadovė 

Raimonda Damulienė, tel. 8 615 

13 814, 

pajurio.krastas@gmail.com 

 
pagrindinis VPS vykdytojos 

paskirtas asmuo, atsakingas už 

kaimo vietovių VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, 

vardas ir pavardė, telefono Nr., el. 

pašto adresas) 

VPS administratorė/VPS viešųjų 

ryšių specialistė Vida Urbonienė  

tel. 8 613 17 902, 

pajurio.krastas@gmail.com  

pavaduojantis VPS vykdytojos 

paskirtas asmuo, atsakingas už 

kaimo vietovių VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, 

vardas ir pavardė, telefono Nr., el. 

pašto adresas) 

VPS finansininkė  

Vaida Berenė 

 tel. 8 620 48 965,  

vaida.pajurio.krastas@gmail.com 

  

PATVIRTINTA 

VVG „Pajūrio kraštas“ 2018-04-26 

visuotinio narių susirinkimo protokolu  

Nr. VS-18-1 

mailto:pajurio.krastas@gmail.com
mailto:pajurio.krastas@gmail.com
mailto:vida.pajurio.krastas@gmail.com
mailto:vaida.pajurio.krastas@gmail.com
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2. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS 

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

2.2. VPS pavadinimas 
Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų 

vietos plėtros strategija 

2.3. 
Įgyvendinamos VPS 

rūšis 

x 
 

kaimo vietovių VPS 

 
 

dvisektorė VPS 

2.4. 

Teritorija, kurioje 

įgyvendinama VPS 

(VVG teritorija) 

Klaipėdos rajonas (išskyrus Gargždų miestą).  

2.5. 
VPS patvirtinimo 

data 
2016 m. birželio 10 d.  

2.6. 
VPS įgyvendinimo 

laikotarpis 
2016-02 iki  2023-09 
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II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS 

 

3. BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS  

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

2018 m. I ketv. Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios  

bendras 

skaičius 

 (vnt.) 

bendra suma 

(įskaitant 

EŽŪFKP ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšas) (Eur) 

proc. nuo vietos 

projektams 

skirtos paramos 

sumos (proc.) 

bendras 

skaičius 

 (vnt.) 

bendra suma 

(įskaitant 

EŽŪFKP ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšas) (Eur) 

proc. nuo vietos 

projektams 

skirtos 

paramos sumos 

(proc.) 

I II III IV V VI VII VIII 

3.1. 
Paskelbti kvietimai teikti vietos 

projektus  
1 380 312 15,94 1 380 312 15,94 

3.2. Gauti vietos projektai 8 756 788,65 31,72 8 756 788,65 31,72 

3.3. Įvertinti vietos projektai 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.4. Patvirtinti vietos projektai 0 0,00 0,00 0 0,00, 0,00 

3.5. 
Pasirašytos vietos projektų 

vykdymo sutartys 
0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.6. Įgyvendinami vietos projektai  0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.7. Įgyvendinti vietos projektai 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
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4. DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS 

 2018 ataskaitiniai metai, I ketv. 

Eil. Nr. Reikšmė  

EŽŪFKP 

prioritetai ir 

tikslinės 

sritys, prie 

kurių 

prisidedama 

(kodai) 

Skaičius 

(vnt.) 

Suma 

(įskaitant ES 

fondo ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšas) (Eur) 

Proc. nuo 

vietos 

projektams 

skirtos 

paramos 

sumos 

(proc.) 

Datos  

Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo 

veiksmų planu 

I II III IV V VI VII VIII 

4.1. Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:  

4.1.1. 

„Parama investicijoms į kaimo socialinę 

infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“  
LEADER-19.2-SAVA-6 

6B 1 380 312 15,94 

2018-01-

02 - 2018-

02-28 

Susiję su VPS 

įgyvendinimu: 1. 

1-ojo kvietimo 

teikti vietos 

projektų paraiškas 

skelbimas, vietos 

projektų 

surinkimas, 

vertinimas, 

tvirtinimas, 

sutarčių 

pasirašymas. 

4.2. Gauti vietos projektai: 

4.2.1. 

KLAI-LEADER-6B-I-1-1-2018 

KLAI-LEADER-6B-I-1-2-2018 

KLAI-LEADER-6B-I-1-3-2018 

KLAI-LEADER-6B-I-1-4-2018 

KLAI-LEADER-6B-I-1-5-2018 

KLAI-LEADER-6B-I-1-6-2018 

KLAI-LEADER-6B-I-1-7-2018 

KLAI-LEADER-6B-I-1-8-2018 

6B 8 756 788,65 31,72 
2018-02-

28 

Susiję su VPS 

įgyvendinimu: 1. 

1-ojo kvietimo 

teikti vietos 

projektų paraiškas 

skelbimas, vietos 

projektų 

surinkimas, 

vertinimas, 

tvirtinimas, 

sutarčių 

pasirašymas. 
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4.3. Įvertinti vietos projektai: 

4.3.1. - - 0 0,00 0,00 -  

4.4. Patvirtinti vietos projektai: 

4.4.1. - - 0 0,00 0,00 -  

4.5. Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys: 

4.5.1. - - 0 0,00 0,00 -  

4.6. Įgyvendinami vietos projektai: 

4.6.1. - - 0 0,00 0,00 -  

4.7. Įgyvendinti vietos projektai: 

4.7.1. - - 0 0,00 0,00 -  

4.8. Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai: 

4.8.1. 
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 

4.8.1.1. - - 0,00 - - 

4.9. Problemos, su kuriomis susidūrėte 2018  ataskaitinių metų I ketv., siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos  

4.9.1. VVG nariams sprendžiant valdybos klausimą teisme, iškilo sutarties dėl VPS įgyvendinimo nutraukimo grėsmė.   

  

5. VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI 2018 M. I KETV. 

5.1. VPS pasiekimų produkto rodikliai  

  
VPS įgyvendinimo rodiklių 

pavadinimai 

ESIF teminiai tikslai 

Iš viso 

pasiekta 2018 

ataskaitiniais 

metais I ketv. 

Pasiekimai nuo VPS 

patvirtinimo dienos 1 10 3 3 5-6 4 8 9 2 

EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys iš viso 

pasiekta nuo 

VPS 

patvirtinimo 

dienos 

proc. nuo 

VPS planuoto 

rodiklio ir 

faktinio 

pasiekimo 

1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B 6C 

5.1.1. Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):   
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5.1.1.1. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, kuriuos pateikė NVO, 

skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.1.2. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, kuriuos pateikė vietos 

valdžios institucija (savivaldybė) 

arba valstybės institucija / 

organizacija, skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.1.3. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, kuriuos pateikė MVĮ, 

skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.1.4. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, kuriuos pateikė fiziniai 

asmenys, skaičius (iš jų 

ūkininkai) (vnt.): 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.1.4.1. iš jų iki 40 m. (iš jų ūkininkai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
iš viso: 

0 

moterų: 

0 iš viso: 

0 

moterų: 

0 
iš 

viso: 

0 

moterų: 

0 

vyrų: 

0 

vyrų: 

0 

vyrų: 

0 

5.1.1.4.2. 
iš jų vyresni kaip 40 m. (iš jų 

ūkininkai) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

iš viso: 

0 

moterų:   
iš viso: 

0 

moterų: 

0 
iš 

viso: 

0 

moterų: 

0 

vyrų: 
vyrų: 

0 

vyrų: 

0 

5.1.1.5. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, kuriuos pateikė 5.1.1.1–

5.1.1.4 papunkčiuose neišvardyti 

asmenys, skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.2. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.2.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.3. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-2 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.3.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.4. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-5 (savarankiška VPS priemonė) 
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5.1.4.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.5. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2 

5.1.5.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.)  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.5.2 

VVG teritorijos gyventojų, 

gaunančių naudą dėl pagerintos 

infrastruktūros, skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.6. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.6 

5.1.6.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.)  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.6.2. 

VVG teritorijos gyventojų, 

gaunančių naudą dėl pagerintos 

infrastruktūros, skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.7. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-6 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.7.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.8. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-7 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.8.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.9. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.4 

5.1.9.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.10.  Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-8 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.10.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.1.11. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-9 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.11.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.2.  VPS pasiekimų tikslo rodikliai  

5.2.1. Vietos projektų įgyvendinimas 

5.2.1.1. 
Sukurtų naujų darbo vietų (naujų 

etatų) skaičius pagal baigtus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
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įgyvendinti vietos projektus 

(vnt.)  

5.2.1.2. 

Išlaikytų darbo vietų (etatų) 

skaičius pagal baigtus 

įgyvendinti vietos projektus 

(vnt.)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.2.2 VPS administravimas 

5.2.2.1. 

Sukurtų naujų darbo vietų 

skaičius VVG administracijoje, 

vykdant VPS administravimo 

veiklą (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5.2.2.2. 

Išlaikytų darbo vietų skaičius 

VVG administracijoje, vykdant 

VPS administravimo veiklą (vnt.)  

0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 100 
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6. 
INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR 

MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS  I KETV. 

I II III IV 

6.1. 
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti 2018 m.  

I ketv.  

Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Datos 

 

6.1.1. 

 

Informacinis renginys potencialiems pareiškėjams „Parama investicijoms į 

kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ 

Informacinis renginys „Prie vietos projekto paraiškos pridedami 

dokumentai“ 

Informacinis renginys „Ne pelno siekiančių organizacijų projektų 

buhalterinės apskaitos tvarkymas“  

Informacinis renginys „Vietos projekto paraiškos pildymas“ 

9 VVG nariai dalyvavo seminare „LEADER metodo taikymas kaimo 

plėtros procese“  

10.2.2. VPS priemonių ir  Vietos 

projektų administravimo taisyklių 

pristatymas potencialiems vietos 

projektų pareiškėjams.   

 

2018-01-11 

2018-01-15 

2018-01-16 

2018-01-22 

2018-03-14 

 

6.1.2. 

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. 

įsakyme Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014-2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytą 

tvarką, VPS viešinama interneto svetainėje www.pajuriokrastas.lt, o 

pareiškėjams aktualiausia informacija skelbiama skiltyje „Informacija 

pareiškėjams“. Interneto svetainėje lankytojai gali rasti aktualiausias 

naujienas, susijusias su VPS įgyvendinimu, protokolus su VPS 

įgyvendinimo klausimų nutarimais, renginių grafikus ir kalendorių, 

ataskaitas, darbuotojų atlyginimus ir kitą aktualią informaciją.   

10.2.2.VPS įgyvendinimo 

viešinimas interneto svetainėje 

www.pajuriokrastas.lt, informacijos 

atnaujinimas.  

 

 

 

 

 

2018-01-01 iki 2018-03-31 

 

 

 

 

 

6.2.  
Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos 2018 

m. I ketv. 

Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Datos 

 

6.2.1. - - - 

6.3. 
Mokymai, įvykę 2018 ataskaitiniais metais I ketv.  

 

Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Kita informacija  

 

6.3.1. VVG darbuotojų mokymai 

6.3.1.1. - - - 

6.3.2. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai  

6.3.2.1. - - - 

 

III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 

http://www.pajuriokrastas.lt/
http://www.pajuriokrastas.lt/
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IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS  I KETV. 

 

7. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS 

7.1. 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 

7.1.1. - 

2018 m. I ketv. Visuotinis narių susirinkimas nebuvo 

šaukiamas. 
- - - 

7.1.4. Vidurkis: 0 0 0 

7.2. Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Verslo 

sektorius 

Vietos 

valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

7.2.1. 
VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje (vnt.) 
34 20 1 

7.2.2. Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 0 0 0 

7.2.3. Pasitraukę VVG nariai  ataskaitiniais metais (vnt.) 1 1 0 

7.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais I ketv.: 33 19 1 

7.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais I ketv. :  53 
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7.3. Paaiškinimai  Iš VVG narių jų prašymu išbraukti Kisinių kaimo bendruomenė ir UAB „Surplys ir Ko“ 

 

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

8.1. Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais m. IV ketv. 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio data 

 

Svarstyti klausimai 
 

Bendras VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, 

skaičius 
 

iš jų pilietinės 

visuomenės sektoriaus 

atstovai  

iš jų verslo 

sektoriaus 

atstovai  

iš jų vietos 

valdžios 

sektoriaus 

atstovai  

 

I II III IV V VI 

8.1.1. 2018 m. I ketv. valdybos posėdžiai nevyko.  

8.1.2. 
Bendro VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdžiuose, 

skaičiaus vidurkis: 
0,00  

8.2. 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 

8.2.1. 2017-10-10 visuotinis narių susirinkimas išrinko naują valdybą, kuri dėl teisinių ginčų nėra užregistruota Registrų centre ir veiklos nevykdo.  
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9. 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 

9.1. 

VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis 

(pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių 

metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)  
1 0,5 0,5 0 2 

9.2. 

VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių 

ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje (vnt.) 
1 1 1 0 3 

9.3. 
VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis 

(pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) 
1 0,5 0,5 0,5 2,5 

9.4. 
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais 

metais (vnt.) 
1 1 1 1 3 

 

V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ 

ĮGYVENDINIMĄ 

 

10. LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

 
Sąsaja su VPS nuostatomis 

 

I II III IV 

10.1. Teritorinis principas 

10.1.1. 

Informacija siunčiama seniūnijoms, išskyrus Gargždų miestą. VVG 

nariai atstovauja visoms VVG teritorijos seniūnijoms. 

 

 

2018-01-01 

2018-03-31 

8.1.2. VPS įgyvendinimo pradžioje  

organizuoti informacinius renginius, 

kuriuose gyventojai, vietos valdžios, 

bendruomenių ir verslo atstovai bus 

supažindinami su VPS prioritetais ir 

priemonėmis. Informaciniai renginiai bus 

organizuojami visose VVG teritorijos 
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seniūnijose. Jų metu bus viešinama VPS, 

pristatomi siekiami tikslai ir nauda 

rajono gyventojams.  

10.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

10.2.1. 

Kvietimas Nr. 1 teikti vietos projektų paraiškas ir susiję dokumentai 

viešai prieinami VVG „Pajūrio kraštas“ tinklapyje, NMA tinklapyje, 

viešinami laikraštyje „Banga“ ir interneto portale www.mano-

gargzdai.lt  

 

2018-01-01-2018-03-31 

8.2.2. Kvietimai teikti vietos projektų 

paraiškas, jų dokumentacija bus viešai 

prieinami VVG „Pajūrio kraštas“ 

tinklapyje. 

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas 

bus skelbiami ne tik VVG, NMA 

interneto svetainėse, bet ir vietos 

spaudoje, viešinami renginių metu.   

 

10.2.2. 

Kvietimo Nr. 1  Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, 

patvirtintame  Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2017-12-13 

visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VP-17-3, įtrauktas vietos 

projektų atrankos kriterijus: „Projekto tikslinės grupės, potencialių 

naudos gavėjų, įtraukimas į projekto rengimą“. 

Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos 

projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ pagrindimą ir 

(arba) remiantis kartu su paraiška pateiktais dokumentais - apklausų, 

tyrimų suvestinėmis,  analizėmis, susirinkimų protokolais ir dalyvių 

sąrašais,  pažymomis iš seniūnijų, nurodant gyventojų skaičių, 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis (Lietuvos 

Respublikos gyventojų registro pažymos) arba pagal naujausius 

gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios 

vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos 

gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje, šio tvarkytojo 

nuostatuose nustatyta tvarka (jeigu pareiškėjas su paraiška pateikė 

Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymą). 

2018-01-02 

2018-02-28 

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. 

 

10.3. Partnerystės principas 

10.3.1. 
Kvietimo Nr. 1  Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, 

patvirtintame  Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2017-12-13 

2018-01-02 

2018-02-28 

8.3.2. Įgyvendindama VPS VVG 

„Pajūrio kraštas“, sieks dar daugiau 

http://www.mano-gargzdai.lt/
http://www.mano-gargzdai.lt/
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visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VP-17-3, įtrauktas vietos 

projektų atrankos kriterijus: „Projekte numatytas bent dviem 

skirtingiems sektoriams – pilietinei visuomenei, verslui ar vietos 

valdžiai atstovaujančių organizacijų/institucijų bendradarbiavimas“. 

Pareiškėjas su paraiška turi pateikti:  

1. dokumentus, vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklių (toliau - Taisyklės) 22.1.2. papunkčiu; 

2. bendradarbiavimo sutartį, jei vietos projekte numatytos vietos 

projekto partnerio pareigos, nesusijusios su finansiniais 

įsipareigojimais;  

3. jungtinės veiklos sutartį, jei vietos projekte numatytos vietos 

projekto partnerio pareigos, susijusios su finansiniais 

įsipareigojimais;   

4. partnerio (-ų) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 

išplėstinius išrašus ir organizacijų įstatų kopijas (netaikoma 

savivaldybių administracijoms ir valstybinio nekilnojamojo turto 

valdytojui);  jeigu pareiškėjas ar partneris neturi įstatų, turi būti 

pateikiamas steigimo sandoris arba bendrieji nuostatai, arba kiti 

dokumentai, kuriuos įstatams prilygina Lietuvos Respublikos 

civilinis kodeksas.   

skatinti partnerystės formų vystymąsi 

vietos lygiu. VPS yra numatytos 

specialios priemonės ir veiklos sritys, 

kurios tikslingai skatina įvairių sektorių 

pareiškėjų bendradarbiavimą ir 

partnerystę.  

10.4. Inovacijų principas 

10.4.1. - - - 

10.5. Integruoto požiūrio principas 

10.5.1. 

Kvietimas Nr. 1 paskelbtas VPS priemonei „Parama investicijoms į 

kaimo socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6. 

Kvietimui Nr. 1 skirta 380 312 Eur, kas sudaro 66,6 proc. nuo visos 

priemonei skirtos sumos, todėl potencialiems pareiškėjams dar bus 

suteikta galimybė teikti paraiškas tai pačiai priemonei dar vieno 

kvietimo metu.  

2018-01-02 

2018-02-28 

8.5.2. Kvietimai bus skelbiami atskiroms 

priemonėms / priemonių veiklos sritims, 

siekiant tarpusavyje susietai spręsti 

įvairių sektorių problemas. 

VPS įgyvendinimo veikslų planas 

parengtas atsižvelgiant į tai, kad per visą 

VPS įgyvendinimo laikotarpį gali įsikurti 

nauji dalyviai, kuriems pirmieji 

kvietimai teikti vietos projektų paraiškas 
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bus per ankstyvi, tačiau dėl to jų 

planuojamos įgyvendinti idėjos negali 

būti laikomos blogesnėmis.  

10.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas 

10.6.1. 

Vietos veiklos grupei „Pajūrio kraštas“ darbuotojai dalyvavo  

mokymuose, skirtuose stiprinti VVG gebėjimus kokybiškai 

įgyvendinti VPS:  

1. Viešieji pirkimai  

2. Paramos projektų administravimas ir vertinimas; 

3. Verslo planų rengimas ir vertinimas; 

4. Viešųjų ir privačių interesų derinimas; 

5. Mokymai VVG darbuotojams (SOCIFACTION programa) 

 

VPS administravimo vadovė, VVG tinklo valdybos narė 

R.Damulienė atstovavo VVG „Pajūrio kraštas“ bei VVG tinklui  

VVG valdybos susirinkime (Kauno r., ASU). 

 

 

 

 

            2018-02-01 

2018-02-20 

2018-02-22 

2018-03-29 

2018-03-16/17 

 

2018-02-01 

 

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. 

 

 

10.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

10.7.1. 

Kvietimo Nr. 1 VPS priemonės „Parama investicijoms į kaimo 

socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-6. Finansavimo sąlygų apraše numatyti du atrankos 

kriterijai, skatinantys bendradarbiavimą pelno nesiekiančiuose 

projektuose:  

1. Projekte numatytas bent dviem skirtingiems sektoriams – 

pilietinei visuomenei, verslui ar vietos valdžiai 

atstovaujančių organizacijų/institucijų bendradarbiavimas.  

2. Projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų, 

įtraukimas į projekto rengimą. 

 

 

2018-01-01- 2018-03-31 

 

8.7.2. Siekiant užtikrinti bendruomenių ir 

kitų organizacijų lyderių ir naudos 

gavėjų bendradarbiavimą VVG „Pajūrio 

kraštas“ pelno nesiekiančiose 

projektuose (projektus, kuriuos teikia 

NVO, VšĮ) kaip vienus iš svarbiausių 

atrankos kriterijų apibrėžė: 

 projekto tikslinės grupės, 

potencialių naudos gavėjų, 

įtraukimas į projekto rengimą 

(apklausos, tyrimai, analizės, 

susirinkimai ir pan.);  

 didesnis projekto naudos 

gavėjų skaičius, t.y. sukurtomis 

paslaugomis besinaudojančių 
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asmenų skaičius; 

 projektas įgyvendinamas 

partnerystėje su kitais subjektais 

dalyvaujančiais projekto veiklose 

ir besinaudojančiais projekto 

rezultatai; 

 

11. HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

 
Sąsaja su VPS nuostatomis 

 

I II III IV 

11.1. Jaunimas 

11.1.1. 

Teikiant informaciją apie strategijos priemones,  informuojama, kad 

vietos projektams, kurių naudos gavėjai yra jaunimas ir jauni 

žmonės, bus skiriami papildomi naudos ir kokybės balai.  

Pareiškėjai buvo raginami įtraukti į projekto veiklas jaunus asmenis.  

 

2018-01-01 

2018-03-31 

 

8.8.2. Kviečiant teikti vietos projektų 

paraiškas ir teikiant informaciją apie 

strategiją, bus akcentuojama, kad vietos 

projektams, kurių naudos gavėjai yra 

jaunimas ir jauni žmonės, bus skiriami 

papildomi naudos ir kokybės balai. 

Pareiškėjai bus raginami teikti bendrus 

projektus arba prašoma pateikti 

informaciją apie jaunimo ir jaunų žmonių  

įtraukimą į projekto veiklas ir jo naudą 

vietos jauniems žmonėms.   

11.2. Kultūra 

11.2.1. 

Kvietimo Nr. 1 VPS priemonės „Parama investicijoms į kaimo 

socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-6 Finansavimo sąlygų apraše, siekiant  kad 

įgyvendinami projektai didintų kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo 

pridedamąją vertę, numatyti šie atrankos kriterijai:   

1. Paraiškoje  vietos projekto kontrolės laikotarpiui aiškiai 

numatomas iš paramos lėšų sutvarkyto objekto finansinis 

išlaikymas  ir tęstinės veiklos.  

2. Projekto investicijos skirtos  kultūros paveldo objektų 

 

8.9.2. Visuose paminėtuose etapuose 

ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, 

kad įgyvendinami projektai didintų 

kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo 

pridedamąją vertę, kad į projektų 

atrankos procesus būtų kuo aktyviau 

įtraukiami asmenys, turintys gebėjimų 

kultūros srityje, kad projekto teikėjams 

būtų teikiama metodinė pagalba šiais 
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išsaugojimui arba tradicinių amatų centrų plėtrai, viešųjų 

erdvių sutvarkymui, patalpų bendruomenės reikmėms 

atnaujinimui ir įrengimui. 

 

klausimais. Priemonė tenkinanti šią sritį: 

„Parama investicijoms į kaimo socialinę 

infrastruktūrą ir kraštovaizdžio 

gerinimą“. 

11.3. Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) 

11.3.1. 

Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategijoje nėra priemonių, jų veiklos sričių, kurios pagal 

poveikį turėtų tiesioginės neigiamos įtakos VVG teritorijos darniam 

vystymuisi. 

 

 

Kvietimo Nr. 1 VPS priemonės „Parama investicijoms į kaimo 

socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-6 Finansavimo sąlygų apraše pateikiama nurodoma, kad 

vietos projektas turi atitikti tinkamumo sąlygas, susijusias su 

horizontaliosiomis ES politikos sritimis, numatytomis Vietos 

projektų  administravimo taisyklių 29 punkte. 

 

 

2018-01-01-2018-03-31 

8.10.2. Visuose VPS įgyvendinimo 

etapuose ypatingas dėmesys bus 

skiriamas tam, kad įgyvendinami 

projektai neturėtų neigiamos įtakos 

teritorijos darniam vystymuisi ir jos 

aplinkos būklei. 

Kvietimų teikti paraiškas etape ypatingai 

akcentuosime tai, jog įgyvendinamų 

projektų veiklos, turinčios aiškios 

neigiamos įtakos – nepriimtinos VVG 

„Pajūrio kraštas“ teritorijos darniam 

vystymuisi ir aplinkos kokybei. Šis 

principas bus viešinamas ir kvietimų 

teikti paraiškas informacijoje ir 

kontroliuojamas jo laikymasis 

įgyvendinat vietos projektus.  

11.4. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas 

11.4.1. 

Kvietimo Nr. 1 VPS priemonės „Parama investicijoms į kaimo 

socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-6 Finansavimo sąlygų apraše pateikiama nurodoma, kad 

vietos projektas turi atitikti tinkamumo sąlygas, susijusias su 

horizontaliosiomis ES politikos sritimis, numatytomis Vietos 

projektų  administravimo taisyklių 29 punkte. 

 

2018-01-01-2018-03-31 

8.11.2. Kviečiant teikti vietos projektų 

paraiškas bus taikoma tinkamumo sąlyga 

pagrįsti, kad vietos projektas prisideda 

prie moterų ir vyrų lygių galimybių ir 

nediskriminavimo skatinimo principo 

įgyvendinimo ir/arba neturės neigiamos 

įtakos šio principo įgyvendinimui. Bus 

tvirtinami tik tie projektai, kurie nepažeis 

moterų ir vyrų lygių galimybių ir 

nediskriminavimo skatinimo principo. 
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VI DALIS. KITA INFORMACIJA 

 

12. 
VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS 

METAIS I KETV.   

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais I ketv.  įgyvendinti veiksmai 

Datos 

 
Sąsaja su VPS nuostatomis 

I II III IV 

12.1. 

2017 m. VPS administravimo darbuotojai rinko ir sistemino 

informaciją, susijusią su VPS įgyvendinimu: VPS administravimo 

vadovė rinko informaciją apie dalyvavimą ŽŪM 

organizuojamuose renginiuose, Tinklo veikloje;  VPS viešųjų ryšių 

specialistė kaupė informaciją apie įvykusius renginius, teikė 

informaciją apie VPS įgyvendinimą interneto svetainėje 

www.pajuriokrastas.lt; VPS finansininkė kaupė informaciją, 

susijusią su VPS įgyvendinimo finansine dalimi. VPS 

administratorė susistemino duomenis.  

2018-01-01-2018-03-31 

 

 

 

Informacijos apie VPS įgyvendinimo eigą 

teikimas: už informacijos rinkimą ir teikimą 

stebėsenai atlikti  bus atsakingi VPS 

administracijos darbuotojai (VPS 

administravimo vadovas, administratorius 

finansininkas, viešųjų ryšių specialistas); 

12.2. Parengta 2018 metų VPS įgyvendinimo I ketvirčio ataskaita. 2018-01-01 - 201-03-31 
VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaita bus 

rengiama 1 kartą per ketvirtį; 

13. VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS  

Eil. 

Nr. 
VPS keitimo esmė ir priežastis 

VPS dalių, kurios buvo 

keičiamos 

ataskaitiniais metais, I 

ketv.  Nr. 

VPS keitimo 

iniciatorius 
 

VPS pakeitimo data 
 

I II III IV V 

13.1. - - - - 

 

14. VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS 

Eil. Nr. Pamoka Siūlomi veiksmai 

I II III 

14.1.  BLOGOSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI BLOGOSIOMS 

PAMOKOMS IŠVENGTI 

14.1.1. 
Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos 

sankcijos 
 

http://www.pajuriokrastas.lt/
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14.1.1.1. - - 

14.1.2. VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos  

14.1.2.1.   

14.2. GEROSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS 

PAMOKOMS PASKATINTI 

14.2.1. - - 

 

15. 
VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI 

ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA) 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

 

Sąsaja su VPS nuostatomis 

 

I II III IV 

15.1. 

VPS priemonė „Parama investicijoms į kaimo socialinę infrastruktūrą 

ir kraštovaizdžio gerinimą“, kuri susijusi su Baltijos regiono 

strategijos prioritetinėmis sritimis, informacinių renginių metu 

pristatyta potencialiems pareiškėjams.  

 

2018-01-01 

2018-03-31 

 

17.3. VPS daugiausiai susijusi su Baltijos 

regiono strategijos (ES BJRS) 

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 

priemonę). 

 

________________________ 


