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PS vykdytojo atstovo 

parašas ir antspaudas 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių 

2 priedas 

 

(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma) 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos 

apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą 
 

Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitos pateikimo būdas 

 

 
 

 

- el. būdu per ŽŪMIS 

 

Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo 

ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas 

asmuo 
 
 

 

- pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos 

vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas 

atstovavimo VPS vykdytojai teisės 

įrodymo dokumentas) 

 

Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje 

data 

 

    -   -   

 

Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitos registracijos Agentūroje numeris 

 

 

 

 

Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo 

ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros 

padalinys 
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PATVIRTINTA 

Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“  

2018-04-26 visuotinio narių susirinkimo 

protokolu Nr. VS-18-1 

 

KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

               2017  m. 

 

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 

  

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 

2017 ataskaitiniais metais 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  
0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3.2. Gauti vietos projektai 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00, 

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 

 2017 ataskaitiniai metai 

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. - - 0 0,00 0,00 -  

4.2. Gauti vietos projektai: 

4.2.1. - - 0 0,00 0,00 -  

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 

Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas 
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prisidėta 

(kodas) 

I II III IV V VI 

4.8.1.1. - - 0,00 - - 

4.9. Problemos, su kuriomis susidūrėte 2017 ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos  

4.9.1. 
VPS įgyvendinimo pradžia užtruko dėl teisės aktų keitimo ir  taisyklių projektų derinimo  tarp VVG tinklo, NMA ir ŽŪM. Vietos projektų 

administravimo taisyklių esminiai pakeitimai įsigaliojo nuo 2017-09-01, todėl vietos projektų įgyvendinimo pradžia buvo atidėta.  

  

5. 
VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI 2017 ATASKAITINIAIS 

METAIS 

5.1. VPS pasiekimų produkto rodikliai  

  
VPS įgyvendinimo rodiklių 

pavadinimai 

ESIF teminiai tikslai 

Iš viso 

pasiekta 2017 

ataskaitiniais 

metais 

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.):   

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 
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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) 

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 



8 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

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 

įgyvendinti vietos projektus 

(vnt.)  

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

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 
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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 II III IV 

6.1. 
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti 2017  

ataskaitiniais metais 

Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Datos 

 

6.1.1. 

Susitikimas su Klaipėdos rajono mero pavaduotojomis Rūta Cirtautaite, 

Violeta Riaukiene, administracijos direktoriumi Sigitu Karbausku, 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Raimonda Kučinskaite. 

Susitikimo metu buvo aptartos Savivaldybės bendradarbiavimo galimybės 

įgyvendinant VVG „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategiją. 

 

 

 

 

10.2.2. VPS priemonių ir  Vietos 

projektų administravimo 

taisyklių pristatymas 

potencialiems vietos projektų 

pareiškėjams.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-02-07 

 

 

 

 

2017-02-22 

 

 
6.1.2. 

Potencialūs  pareiškėjai, besirengiantys teikti paraiškas pagal 2016-2023 

m. VPS   priemones ir pagal panaudos sutartis besinaudojantys 

Savivaldybės  patalpomis,   informuoti apie naują įstatymą, kuris numato, 

kad  valstybės ir savivaldybės turtas panaudos pagrindais laikinai 

neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik toms 

asociacijoms, kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar 

jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo 

srityse. Kaimo bendruomenės informuotos apie prievolę per keturis 

mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos pateikti veiklos ataskaitą 

Savivaldybei.   

6.1.3. 

 

VVG administracijos darbuotojai lankėsi 2007-2013 m. vietos plėtros 

strategijos vietos projektų įgyvendinimo vietose, susitiko su užbaigtų 

vietos projektų vykdytojais. Tikslas - išsiaiškinti kaip potencialūs 

pareiškėjai vykdo jau įvykdytų projektų įsipareigojimus, supažindinti 

su  2016-2023 metų VPS priemonėmis, atsakyti į klausimus, 

susijusius su projektų idėjų atitikimu. 

2017-03-15- 2017-03-17 

 

6.1.4. 

Potencialiems pareiškėjams - kaimo bendruomenių aktyvistams 

surengtas susitikimas su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministru 

Broniumi Markausku ir Lietuvos Respublikos Seimo nare Guoda 

Burokiene, kuriame buvo kalbama apie socialinių, inovatyvių 

2017-03-24 

III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 
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projektų skatinimą, naujų paslaugų kūrimą per vietos projektus. 

Aptartas bendruomenėms aktualus PVM klausimas.   

6.1.5. 

Pravestas informacinis renginys VVG nariams ir potencialiems 

pareiškėjams „VPS priemonė „Parama investicijoms į kaimo 

socialinę infrastruktūrą ir kraštovaizdžio gerinimą““.  

10.2.2. Potencialių vietos 

projektų pareiškėjų 

konsultavimas, praktiniai 

mokymai, susiję su paraiškos 

pildymu. 

2017-12-13 

6.1.6. 

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.  

 

 

 

 

 

2017-01-01 iki 2017-12-31 

 

 

 

 

 

6.2.  
Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos 2017 

ataskaitiniais metais 

Sąsaja su VPS įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Datos 

 

6.2.1. 

 

Parengtas lankstinukas su informacija apie 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategijos priemones ir sienlaikraštis viešai prieinamoje 

vietoje.   

10.2.2. VPS priemonės 

pristatomos sienlaikraštyje 

viešai prieinamoje vietoje 

 

2017-03-30- 2017-12-31   

6.3. 
Mokymai, įvykę 2017 ataskaitiniais metais  

 

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. - - - 

 

IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS 

 

http://www.pajuriokrastas.lt/
http://www.pajuriokrastas.lt/
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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. 2017-03-30 

1. Dėl VVG „Pajūrio kraštas“ veiklos ataskaitos; 

2. Dėl VVG „Pajūrio kraštas“ finansinės ataskaitos; 

3. Dėl 2017 m. VPS įgyvendinimo veiksmų plano; 

4. Dėl VšĮ Vietos gamintojų gildijos veiklos; 

5. Dėl A.Skroblio veiklos valdyboje. 

55 30 54,54 

7.1.2. 2017-10-10 Dėl valdybos narių rinkimų. 55 39 70,90 

7.1.3. 2017-12-13 

1. Dėl Kvietimo Nr. 1 skelbimo ir Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo; 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 

metų vietos plėtros strategijos keitimo. 

55 32 58,18 

7.1.4. Vidurkis: 55 33,66 61,20 

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

7.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 34 20 1 

7.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  55 

7.3. Paaiškinimai 

2017-10-10 visuotinis narių susirinkimas išrinko naują valdybą, kuri dėl teisinių ginčų nebuvo registruojama VĮ Registrų 

centre, todėl duomenys apie valdybą pateikiami už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-10-10. Nacionalinė mokėjimo 

agentūra suteikė 3 mėnesių laikotarpio terminą situacijai ištaisyti.     

Nuo 2017-10-10 iki 2017-12-31 kolegialius sprendimus priėmė visuotinis narių susirinkimas.    

 

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 metais 

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. 2017-01-25 

1. Dėl VPS įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 

patvirtinimo; 

2. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos 

patvirtinimo; 

3. Dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo; 

4. Dėl automobilio laikymo vietos nustatymo; 

9 

 

4 

 

3 2 

8.1.2. 2017-03-03 

1. Dėl Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 

finansinės ir valdybos veiklos ataskaitos už 2016 

metus. 

6 

3 2 1 

8.1.3. 2017-03-10 1. Dėl dokumentų formų patvirtinimo; 10 
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2. Dėl visuotinio narių susirinkimo datos ir 

darbotvarkės. 
5 3 2 

8.1.4. 2017-04-27 
Dėl VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2017 

m. I ketvirtį; 

6 

4 2 0 

8.1.5. 

 

2017-09-08 

 

Dėl 2017 m. II ketv. VPS įgyvendinimo ataskaitos; 

 

9 

4 3 2 

8.1.6. 
Bendro VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdžiuose, 

skaičiaus vidurkis: 
8,00  

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. 
VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių 

metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 

5 4 3 

3 iš jų iki 40 m. 

 
2 iš jų iki 40 m. 1 iš jų iki 40 m. 

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

5 4 3 
 

3 iš jų iki 40 m. 

 

2 iš jų iki 40 m. 1 iš jų iki 40 m. 

8.2.3. 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. 

8.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 
5 4 3 

3 iš jų iki 40 m. 2 iš jų iki 40 m. 1 iš jų iki 40 m. 

8.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 
12 

6 iš jų iki 40 m. 

8.3. 
Paaiškinimai  

 

2017-10-10 visuotinis narių susirinkimas išrinko naują valdybą, 

kuri dėl teisinių ginčų nėra užregistruota Registrų centre, todėl 

skaičiai pateikiami iki 2017-10-10.  Nuo 2017-10-10 iki 2017-
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12-31 sprendimus priėmė visuotinis narių susirinkimas.    
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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. 

Informaciniuose renginiuose kviečiami dalyvauti įstaigų ir 

organizacijų atstovai iš viso  Klaipėdos rajono. Informacija 

siunčiama seniūnijoms, išskyrus Gargždų miestą. VVG nariai 

atstovauja visoms VVG teritorijos seniūnijoms. 

Mokomieji ir 

informaciniai renginiai 

2017-03-24 

2017-12-05 

8.1.2. VPS įgyvendinimo pradžioje  

organizuoti informacinius renginius, 

kuriuose gyventojai, vietos valdžios, 

bendruomenių ir verslo atstovai bus 
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2017-12-13 supažindinami su VPS prioritetais ir 

priemonėmis. Informaciniai renginiai bus 

organizuojami visose VVG teritorijos 

seniūnijose. Jų metu bus viešinama VPS, 

pristatomi siekiami tikslai ir nauda 

rajono gyventojams.  

10.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

10.2.1. 

VVG  „Pajūrio kraštas“ nariai atstovauja trims sektoriams (pilietinės 

visuomenės, verslo ir valdžios).  

2017 m. pabaigoje VVG narių skaičius nepasikeitė 34 - pilietinės 

visuomenės atstovai, 20 -  verslo atstovų, 1 -  vietos valdžios 

atstovas. 2017 m. įvyko trys visuotiniai narių susirinkimai.  

Neeiliniame visuotiniame narių susirinkime 2017-12-13 buvo 

patvirtinti Kvietimo Nr. 1 priemonės Vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašas, VPS keitimas.  

Valdyba 2017 m. surengė 5 valdybos posėdžius. 

Visuotiniai narių 

susirinkimai: 

2017-03-30 

2017-10-10 

2017-12-13 

Valdybos posėdžiai: 

2017-01-25 

2017-03-03 

2017-03-10 

2017-04-27 

2017-09-08 

 

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.  

10.3. Partnerystės principas 

10.3.1. 

2017 m. vyko 5 valdybos posėdžiai, kuriuose su VPS įgyvendinimu 

susijusius klausimus sprendžia trijų sektorių atstovai.  

 

2017-01-25 iki 2017-09-

08 

8.3.2.Su VPS įgyvendinimu susiję 

sprendimai bus priimami bendru 

partnerių sutarimu.  

10.4. Inovacijų principas 

10.4.1. 

VPS administravimo darbuotojai dalyvavo Programos „Leader“ ir 

žemdirbių mokymo metodikos centro surengtoje vaizdo 

konferencijoje „Inovatyvios kaimo gyvybingumo skatinimo idėjos“.  

Parengtas informacinis straipsnis interneto svetainėje 

www.pajuriokrastas.lt potencialiems pareiškėjams, besirengiantiems 

teikti paraiškas versliems projektams, apie kaimo gyvybingumo 

sėkmės veiksnius pagal vaizdo konferencijos  medžiagą. 

 

 

 

2017-03-02  

 

 

 

8.4.2. Prieš skelbiant kvietimą teikti 

vietos projektų paraiškas ir atrenkant 

projektus bus organizuojamos diskusijos, 

praktinės darbo grupės, mokymai dėl 

inovacijų taikymo vietos projektuose. 

http://www.pajuriokrastas.lt/
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10.5. Integruoto požiūrio principas 

10.5.1. 2017 m. principas nebuvo taikomas - - 

10.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas 

10.6.1. 

VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkė atstovauja Vietos veiklos grupių 

tinklo valdyboje Klaipėdos apskrities vietos veiklos grupėms.  

Dalyvavo keturiuose Tinklo valdybos posėdžiuose. 

2017-02-22 

2017-04-21 

2017-06-06 

2017-09-27 

 

8.6.2. VVG „Pajūrio kraštas“  ir toliau 

atstovaus Klaipėdos apskrities vietos 

veiklos grupėms.  

10.6.2. 

Surengti 3 Klaipėdos apskrities vietos veiklos grupių administracijos 

darbuotojų  susirinkimai. Svarstyti  klausimai: 

1. Dėl Klaipėdos apskrities vietos veiklos grupių administracijų 

darbuotojų bendrų susirinkimų ir bendrų veiklų organizavimo; 

2. Dėl pasiūlymų Vietos veiklos grupių tinklo  darbo efektyvinimui; 

3. Dėl kriterijų vietos plėtros strategijų pažangos vertinimui. 

 

1. Dėl „Leader“ įgyvendinimo aktualijų; 

2. Dėl mokymų organizavimo pagal VPS; 

3. Dėl  VP vertinimo proceso sunkumų ir trukdžių. 

 

1. Dėl VPS keitimo klausimų; 

2. Dėl FSA rengimo klausimų; 

3. Dėl informacijos iš 2017 m. gruodžio 7 d. apskritojo stalo 

diskusijų ŽŪM. 

 

 

2017-05-1 

 

 

 

 

 

2017-08-26 

 

 

 

2017-12-12 

 

8.6.2. Vieną kartą  per du mėnesius bus 

organizuojami Klaipėdos apskrities VVG 

susitikimai – diskusijos. 

10.6.3. 

Vietos veiklos grupei „Pajūrio kraštas“ atstovauta šiuose 

renginiuose: 

1. Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės „Dėl Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 metų programos LEADER priemonės“ 

posėdis; 

2. LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės 

posėdis; 

3. LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės, 

 

 

2017-02-28 

 

 

2017-03-02 

 

2017-05-04 

8.6.2. Stengiamasi aktyviai dalyvauti 

VVG tinklo veikloje. 
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sudarytos LR žemės ūkio ministro 2013-12-02 įsakymu Nr. 

3D-807, posėdis; 

4. Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Lietuvos 

savivaldybėse, konferencija; 

5. Apskritojo stalo diskusija dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-

2020 metų programos priemonės „Leader“ įgyvendinimo 

aptarimo; 

6. Lietuvos kaimo parlamento III sesija; 

7. Tarptautinė VVG konferencija  „Tinklaveika veikia“; 

8. Seminaras „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų 

programos priemonės „Leader“ įgyvendinimo aktualijos ir 

pokyčiai“; 

9. Konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų 

programos priemonės „Leader“ įgyvendinimo aktualijos“. 

 

 

2017-06-29 

 

2017-08-23 

 

 

2017-09-22 

2017-09-13/14 

2017-10-04 

 

 

2017-10-24 

 

10.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

10.7.1. 

VPS administravimo vadovė Raimonda Damulienė dalyvavo 

susitikime su Klaipėdos rajono mero pavaduotojomis Rūta 

Cirtautaite, Violeta Riaukiene, Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriumi Sigitu Karbausku, Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Raimonda Kučinskaite. 

Susitikimo metu buvo aptartos Savivaldybės bendradarbiavimo 

galimybės įgyvendinant VVG „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų 

vietos plėtros strategiją. 

 

2017-02-07 

 

 

8.7.2. Siekdama ieškoti vietos 

finansavimo mechanizmų VVG „Pajūrio 

kraštas“ organizuos bendrus susitikimus 

su Klaipėdos rajono savivaldybe, taip 

siekiant rajono biudžete numatyti lėšų 

projektų koofinansavimui.  

 

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. VVG „Pajūrio kraštas“  valdyboje iš 12 narių 6 nariai yra iki 40 m. 2017-01-01- 2017-10-10  8.8.2. Per visą VPS įgyvendinimo 
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amžiaus (vienas narys – iki 29 m. amžiaus).  

2017-10-10 visuotinis narių susirinkimas išrinko naują valdybą, kuri 

dėl teisinių ginčų nėra užregistruota Registrų centre, todėl duomenys 

pateikiami už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-10-10.  

Nuo 2017-10-10 iki 2017-12-31 sprendimus priėmė visuotinis narių 

susirinkimas.    

laikotarpį VVG įsipareigoja, kad ne 

mažiau kaip 35 proc. visų VVG valdybos 

narių būtų iki 40 m. amžiaus ir bent 

vienas asmuo VVG valdyboje – iki 29 m. 

amžiaus.  

11.1.2. 

Informaciniuose renginiuose, teikiant informaciją apie strategijos 

priemones,  informuojama, kad vietos projektams, kurių naudos 

gavėjai yra jaunimas ir jauni žmonės, bus skiriami papildomi naudos 

ir kokybės balai.  

2017-03-24 

2017-12-05 

2017-12-13 

 

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. 

11.2. Kultūra 

11.2.1. 

VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkė, VPS administravimo vadovė 

Raimonda Damulienė bei VPS viešųjų ryšių specialistė Vida 

Urbonienė dalyvavo Lietuvos kaimo tinklo laikinosios darbo grupės 

posėdyje, kuriame buvo tariamasi dėl  priemonių įgyvendinimo, 

siejant jas su kultūra, jaunimo įtrauktimi, vyresnio amžiaus asmenų ir 

senolių užimtumo bei integravimu į socialinę kaimo aplinką. 

2017-03-21 

8.9.2. 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 

klausimais.  

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. 

 

2017-01-01-2017-12-31 

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. 

11.4. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas 
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11.4.1. 

Užtikrinant VPS moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo 

principų įgyvendinimą, VVG valdybos sudėtis iki 2017-10-10 buvo: 

6 moterys ir 6 vyrai. Abiejų lyčių santykis - 50 proc.- 50 proc.    

 

2017-10-10 visuotinis narių susirinkimas išrinko naują valdybą, kuri 

dėl teisinių ginčų nėra užregistruota Registrų centre, todėl duomenys 

pateikiami už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-10-10.   

Nuo 2017-10-10 iki 2017-12-31 sprendimus priėmė visuotinis narių 

susirinkimas.    

 

2017-01-01 - 2017-10-10 

8.11.2. Organizuojant VVG valdybos 

darbą per visą VPS įgyvendinimo 

laikotarpį bus laikomasi reikalavimo 

užtikrinti VVG valdyboje nustatytą 

įvairaus amžiaus asmenų ir jų lyčių 

santykį, t.y. ne mažiau kaip 35 proc. 

VVG valdybos narių bus iki 40 m. 

amžiaus, taip pat bus užtikrintas abiejų 

lyčių atstovų 40:60 santykis.  

VI DALIS. KITA INFORMACIJA 

 

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

METAIS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

 
Sąsaja su VPS nuostatomis 

I II III IV 

12.1. 

VPS įgyvendinimo stebėsenos tvarka patvirtinta VVG „Pajūrio 

kraštas“ valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-17-1 ir yra skelbiama 

interneto svetainėje www.pajuriokrastas.lt  

 

2017-01-25 

 

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; 

12.2. 

Visus klausimus, susijusius su VPS įgyvendinimu, teikė valdybai 

svarstyti VPS administravimo vadovas. 2017 m. įvyko 5 valdybos 

posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi VPS įgyvendinimo klausimai.   

 

2017-01-25-2017-09-08 

VPS įgyvendinimo valdymas:  

klausimus, susijusius su VPS  įgyvendinimu, 

valdybai svarstyti teikia VPS administravimo 

vadovas; 

12.3. 
Visi valdybos nariai ir darbuotojai deklaravo viešus ir 

privačiuosius interesus. 
2017-01-01-2017-12-31 

Siekiant išvengti interesų konflikto, 

kiekvienas VVG valdybos narys ir 

administracijos darbuotojas deklaruoja 

http://www.pajuriokrastas.lt/
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viešus ir privačius interesus; 

12.4. 

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, apie valdybos 

posėdžiuose svarstomus klausimus;  VPS viešųjų ryšių specialistė 

kaupė informaciją apie įvykusius renginius ir teikė informaciją 

apie VPS įgyvendinimą VVG nariams, valdybos nariams, 

visuomenei; VPS finansininkė kaupė informaciją, susijusią su VPS 

įgyvendinimo finansine dalimi. VPS administratorė susistemino 

duomenis, pildė ataskaitą.  

 

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); 

12.5. 
Parengtos keturios 2017 metų VPS įgyvendinimo ketvirčių 

ataskaitos. 

2017-01-01 - 2017-12-

31 

VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaita bus 

rengiama 1 kartą per ketvirtį; 

12.6. 

Parengta 2017 metų VPS įgyvendinimo ataskaita, atitinkanti 

Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių reikalavimus.   

 

VVG ataskaita bus tvirtinama visuotiniame narių susirinkime 2018 

m. kovo mėn.  

2017-12-31 

VPS įgyvendinimo metinė ataskaita 

rengiama pagal Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 

nustatytą formą ir reikalavimus 

13. VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS 

Eil. 

Nr. 
VPS keitimo esmė ir priežastis 

VPS dalių, kurios buvo 

keičiamos 

ataskaitiniais metais, 

Nr. 

VPS keitimo 

iniciatorius 
 

VPS pakeitimo data 
 

I II III IV V 

13.1. 

VPS įgyvendinimas vėluoja dėl teisės aktų keitimo ir  taisyklių 

projektų derinimo  tarp VVG tinklo, NMA ir ŽŪM. 

Pakeista:  

10.1.1. papunktyje, atsižvelgiant į faktinę situaciją, pakeisti 2016 

m. planuojami veiksmai bei sąsajos su VPS priemonėmis (VPS -77 

psl.); 

10.VPS  dalis 

„Įgyvendinimo veiksmų 

planas“; 

11. VPS dalis „VPS 

finansinis planas“. 

 

VVG 

„Pajūrio kraštas“ 
2017-12-22 
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10.1.2. - 10.8.2. papunkčiuose, susijusiuose su VVG teritorijos 

gyventojų aktyvumo skatinimu koregavome aktyvinimo veiksmų 

aprašymą, nes VPS  išskaidyti aktyvinimo veiksmai apribojo 

galimybes panaudoti efektyvesnius ir einamu momentu labiausiai 

tinkamus aktyvinimo metodus (VPS-77-86 psl.).   

10.2.1. - 10.8.1. papunkčiuose numatyti veiksmai pagal metus 

koreguojami atsižvelgiant į veiksmų suderinamumą su Vietos 

projektų  administravimo taisyklių  pasikeitimais. Planuojamų 

veiksmų planas koreguotas, numatant intensyvesnį VPS 

įgyvendinimą 2018 metais. Koreguotos  sąsajos su  VPS 

priemonėmis, įrašant sąsają su visomis priemonėmis dėl veiksmų, 

susijusių su užbaigtų vietos projektų priežiūra (VPS-77-86 psl); 

11.4.1. papunktyje patikslinamas VPS lėšų poreikis vietos 

projektams pagal metus (VPS-88 psl.);  

11.4.2. papunktyje, atsižvelgiant į patirtas išlaidas,  patikslinamas 

planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms pagal 

metus (VPS-88 psl).  

 

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 
 

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 
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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.  

 

2017-03-24 

2017-12-05 

2017-12-13 

 

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). 

 

16. KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS 

16.1. Vardas, pavardė Raimonda Damulienė 

16.2. Pareigos Pirmininkė 

16.3. Atstovavimo pagrindas VVG „Pajūrio kraštas“ įstatai 

16.4. Data 2018-01-31 

17.5. Parašas ir antspaudas  

________________________ 


