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PATVIRTINTA 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės 

valdybos 2020 m. kovo 2 d. sprendimu, 

protokolas Nr. VA-20/02 

 
 

(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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KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

                                    2019 m. 

 

 

VPS vykdytojos pavadinimas  
KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
 

VPS registracijos Nr. 
42VS-KP-15-1-06716-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. 
Laurynas 

Griauzdė 

„Skraidymo  

mokymo 

veiklos 

kūrimas“ 

34 000,00 6A 

Pareiškėjas yra ūkininkas,    kuris 

teikė paraišką vykdyti alternatyvią 

veiklą žemės ūkiui  teikiant naują 

paslaugą rajone (mokymo 

skraidyti paslaugą), užtikrinant 

veiklos įvairinimą ir naujos darbo 

vietos sukūrimą.  Paramos lėšomis 

buvo įsigytas ultralengvasis  

orlaivis ir sukurta darbo vieta 

pilotui instruktoriui, kuris pagal 

individualios veiklos pažymą 

teikia mokymo skraidyti paslaugą 

ir vykdo turistinius skrydžius.  

1.1.2. 
Paulius 

Pranckūnas 

„Vandens 

pramogų 

paslaugų 

kūrimas“ 

27 941,00      6A 

Pareiškėjas yra kaimo gyventojas, 

kuris teikė paraišką  laisvalaikio ir 

aktyvaus poilsio skatinimui,  

kuriant naują darbo vietą 

kaimiškoje vietovėje. Paramos 

lėšomis buvo įrengtas batutų 

parkas, įsigyta šešiavietė irklentė, 

šešios pripučiamos vienvietės 

irklentės, keturvietis vandens 

dviratis su stogeliu, keturvietis 

vandens dviratis ir dvi dvivietės 
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turistinės baidarės. Įrangai  sudėti 

ir saugoti buvo įsigytas mobilus 

medinis namelis. Pareiškėjas 

sukūrė darbo vietą pagal 

individualios veiklos pažymą 

(pasiekta projekto metu 1,17 DV),   

administruoja vandens batutų 

parką, nuomoja įsigytą įrangą. 

1.1.3. 
Kaimo 

bendruomenė 

„Palėvenys“ 

„Vienuolyno 

akimirkos 

dvelksmas“  

8601,24 6B 

Pareiškėjas kaimo bendruomenė, 

kuri teikė paraišką patraukliai, 

naujai, įvairiapusiškai, visuomenei 

trūkstamai kultūros ir turizmo 

paslaugai teikti, sukuriant darbo 

vietą kaimiškoje vietovėje. 

Projekto lėšomis buvo įsigytas 

reikalingas inventorius ir sukurtos 

4 maisto degustavimo programas: 

,,Lėvenio karoso ir silkės šokis“, 

,,Piemenėlio sapnas“, 

,,Gaspadoriaus užgaida“, 

,,Strazdėlio pietūs“ bei įdarbintas 

0,6 etato kultūrinės veiklos 

organizatorius. Darbuotoja 

koordinuoja vienuolyne rengiamus 

renginius, derina bendruomenės 

programos laikus ir veda 

programas panaudojant įsigytą 

turtą.   

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

įgyvendinimo pažangos  

1.2.1. 

Viešųjų pirkimų vykdyme neretai susiduriama su problema, kai tiekėjo pateiktas pasiūlymas 

vienu ar kitu aspektu neatitinka pareiškėjų  nustatytų pirkimo sąlygų reikalavimų arba 

pasiūlymai visai nepateikiami. Todėl užtrūksta pirkimo procedūrų atlikimas iš naujo, tai įtakoja 

projekto įgyvendinimo trukmę (nukeliamas projekto įgyvendinimo laikotarpis). 

1.2.2. 
Tarnautojų neveiksnumas, neatsakingumas priimant sprendimų dėl projektų įgyvendinimo ir 

administravimo.  
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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 

 

2.1.1. 
Informavimo renginys apie Kvietimo Nr. 4 ir Nr. 5 vietos 

projektams keliamus reikalavimus 

Konsultavimas dėl 

projektų planuojamų 

vykdyti veiklų, vykdomos 

konsultacijos bei pagalba 

rengiant VP paraiškas.  

2019 m. kovo 8 d. 

 

2.1.2. 
Informavimo renginys apie Kvietimo Nr.6 vietos 

projektams keliamus reikalavimus 

Konsultavimas dėl 

projektų planuojamų 

vykdyti veiklų, vykdomos 

konsultacijos bei pagalba 

rengiant VP paraiškas 

2019 m. rugsėjo 16 d. 

2019 m. lapkričio 14 d. 

2019 m. lapkričio 16 d. 

2019 m. lapkričio 18 d. 

2019 m. lapkričio 21 d.  

2019 m. gruodžio 6 d. 

2.1.3. 
Informavimas organizacijos svetainėje www.kvvg.lt; 

socialiniame tinkle https://www.facebook.com/krvvg/.  

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą 
2019-01/12  

2.1.4. 

Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą (VPS 

priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ viešinimas) 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą 

LRT laida „Labas rytas, Lietuva“ 2019 m. rugpjūčio 21 d. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076852/labas-

rytas-lietuva-i-dalis-aerodroma-kupiskio-rajone-

isirenges-laurynas-griauzde-ukininko-ir-piloto-veiklas-

suderina-kurybingai 

 https://bznstart.lt/verslas/verslo-pradzia/ukininkas-ikure-

pirmaji-aerokluba-kupiskio-rajone/ 

http://kmintys.lt/2019/07/10/skrydzio-sekme-kalama-ant-

zemes/ 

http://kmintys.lt/2019/11/12/palevenes-vienuolyne-

ragauti-senoviski-valgiai/ 

2.1.5. 
Informacijos sklaida apie VPS įgyvendinimo eigą (VPS 

priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą 

Palėvenys    https://www.youtube.com/watch?v=sFp6I39uS0E  

Subačiaus bendruomenė ir partneriai organizavo respublikinę 

II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 

http://www.kvvg.lt/
https://www.facebook.com/krvvg/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076852/labas-rytas-lietuva-i-dalis-aerodroma-kupiskio-rajone-isirenges-laurynas-griauzde-ukininko-ir-piloto-veiklas-suderina-kurybingai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076852/labas-rytas-lietuva-i-dalis-aerodroma-kupiskio-rajone-isirenges-laurynas-griauzde-ukininko-ir-piloto-veiklas-suderina-kurybingai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076852/labas-rytas-lietuva-i-dalis-aerodroma-kupiskio-rajone-isirenges-laurynas-griauzde-ukininko-ir-piloto-veiklas-suderina-kurybingai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076852/labas-rytas-lietuva-i-dalis-aerodroma-kupiskio-rajone-isirenges-laurynas-griauzde-ukininko-ir-piloto-veiklas-suderina-kurybingai
https://bznstart.lt/verslas/verslo-pradzia/ukininkas-ikure-pirmaji-aerokluba-kupiskio-rajone/
https://bznstart.lt/verslas/verslo-pradzia/ukininkas-ikure-pirmaji-aerokluba-kupiskio-rajone/
http://kmintys.lt/2019/07/10/skrydzio-sekme-kalama-ant-zemes/
http://kmintys.lt/2019/07/10/skrydzio-sekme-kalama-ant-zemes/
http://kmintys.lt/2019/11/12/palevenes-vienuolyne-ragauti-senoviski-valgiai/
http://kmintys.lt/2019/11/12/palevenes-vienuolyne-ragauti-senoviski-valgiai/
https://www.youtube.com/watch?v=sFp6I39uS0E
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integracijos skatinimas“) mažąją spartakiadą „Subačius-2019“. 

https://www.youtube.com/watch?v=QWkD6-49Uqg 

Subačiaus gyventojai bei svečiai dalyvavo organizuotoje 

tradicinėje Joninių šventėje „Vasaros žiedai“. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mhvDPdgVvc 

Palėvenėlės kaimo bendruomenė prie pagrindinės marių 

maudyklos surengė sporto šventę. 

https://www.youtube.com/watch?v=CqL9f0f_tZQ 

2.1.6. 
Informavimas per vietinę televiziją „Kupiškėnų studija“ 

(įrašai patalpinti puslapyje https://www.youtube.com)   

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą 

Kupiškio TV. Laida  

2019-01/12  

2.2.  
Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, 

įgyvendintos  ataskaitiniais metais 

Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo veiksmų 

planu 

Datos 

 

2.2.1. 
Organizuotas informacinis renginys, susitikimas 

kvietimams Nr. 4 ir Nr. 5 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą 

2019 m. kovo 8 d. 

 

2.2.2. 
Organizuoti informaciniai renginiai, susitikimai kvietimui 

Nr. 6 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą 

2019 m. rugsėjo 16 d. 

2019 m. lapkričio 14 d. 

2019 m. lapkričio 16 d. 

2019 m. lapkričio18 d. 

2019 m. lapkričio 21 d.  

2019 m. gruodžio 6 d. 

2.2.3. Parengti VPS įgyvendinimo viešinimo straipsniai 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą. 

Bendruomenių, NVO 

iniciatyvų skatinimas 

Laikraštis ,,Kupiškėnų mintys“ Nr. 17 (2019-02-17 910137) 

 Laikraštis ,,Kupiškėnų mintys“ (2019-05-18 Nr. 39 (10159) 

Straipsnis ,,ES parama darbo vietoms kurti Kupiškio rajone“. 

Laikraštis ,,Kupiškėnų mintys“(2019-11-12 Nr. 90 I10210) , 

,,Palėvėnės vienuolyne ragauti senoviški valgiai“. 

Laikraštis ,,Kupiškėnų mintys“(2019-11-16 Nr. 91 (10211) 

2.2.4. 
Vietos pareiškėjams išdalintos kiaulės taupyklės (su 

programos logotipais) 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą. 

Bendruomenių, NVO 

iniciatyvų skatinimas 

2019 m. sausio mėn. 

2.2.5. 
Vietos pareiškėjams išdalintos akinių šluostės (su 

programos logotipais) 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą. 
2019 m. gegužės mėn. 

https://www.youtube.com/watch?v=QWkD6-49Uqg
https://www.youtube.com/watch?v=9mhvDPdgVvc
https://www.youtube.com/watch?v=CqL9f0f_tZQ
https://www.youtube.com/watch?v=sFp6I39uS0E
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Bendruomenių, NVO 

iniciatyvų skatinimas 

2.2.6. Įgyvendintų vietos projektų lankymas 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą.  

VVG viešumo didinimas 

2019 m. spalio 17 d. 

2.2.7. 
Vietos pareiškėjams išdalinti kalendoriai su įvykusių ir 

vykdomų projektų nuotraukomis (su programos logotipais) 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą. 

Bendruomenių, NVO 

iniciatyvų skatinimas 

2019 m. spalio mėn. 

2.2.8. Informacinis renginys Kupiškio rajono NVO 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą. 

Bendruomenių, NVO 

iniciatyvų skatinimas 

2019 m. lapkričio 13 d. 

2.2.9 

Vietos pareiškėjams išdalinti nuotraukų rėmeliai sukami 

kubai ir informaciniai leidiniai (knygos) su įvykusių ir 

vykdomų projektų nuotraukomis (su programos logotipais) 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą. 

Bendruomenių, NVO 

iniciatyvų skatinimas 

2019 m. gruodžio mėn. 

2.2.10 
Informacinis renginys Kupiškio rajono kaimo 

bendruomenėms Noriūnuose 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą. 

Bendruomenių, NVO 

iniciatyvų skatinimas 

2019 m. gruodžio 9 d. 

2.2.11 

Viešinimo filmo sukūrimas  apie įgyvendintus/vykdomus 

vietos projektus (10 min. informacinis filmas, 30 min. 

įgyvendintų projektų  (2018-2019 metais) viešinimas)  

VVG viešumo didinimas. 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą. 

Bendruomenių, NVO 

iniciatyvų skatinimas 

2019 m. gruodžio mėn. 

2.2.12 Pagaminta viešinimo sienelė 

VVG viešumo didinimas. 

Informacijos sklaida apie 

VPS įgyvendinimo eigą. 

Bendruomenių, NVO 

iniciatyvų skatinimas 

2019 m. gruodžio  19 d. 

2.3. 
Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais  

 
Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo veiksmų 

Kita informacija  
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planu 

2.3.1. VVG darbuotojų mokymai 

2.3.1.1. 

Įsigyti mokymai, skirti viešųjų ryšių specialistui ,,SEO 

specialisto mokymai“. Mokymai (nuotoliniai kursai) 

prasidėjo 2019 m. sausio mėn. pabaigoje.  

VVG veiklos viešumo 

didinimas 

Mokymų (nuotolinių kursų)  trukmė nuo 2019 m. sausio 31 d.  

iki 2019 m. gegužės 30 d. Mokymai truko 4 mėnesius, kuriuos 

sudarė 26 pamokos (52 val.). Mokymai skirti vienam VVG 

darbuotojui. Gautas pažymėjimas. 

2.3.1.2. Mokymai „Verslo plano rengimas ir vertinimas“  
VVG veiklos viešumo 

didinimas 

Mokymai skirti 2 VVG darbuotojams. Dalyvių skaičius 2 

asmenys, mokymų trukmė - 8 ak. val.  2019 m. kovo 13 d.  

2.3.1.3 
Mokymai ,,Dėl netiesioginių išlaidų normos taikymo“. 

Organizavo Nacionalinė mokėjimo agentūra 

VVG veiklos viešumo 

didinimas 

Mokymai skirti VVG darbuotojams.  Dalyvių skaičius 2, 

mokymų trukmė 4 ak. val. 2019 m. gegužės 6 d. 

2.3.1.4 
Mokymai ,,Verslo planų vertinimas“. Organizavo 

Nacionalinė mokėjimo agentūra  

VVG veiklos viešumo 

didinimas 

Mokymai skirti VVG darbuotojams.  Dalyvių skaičius 1, 

mokymų trukmė 4 ak. val. 2019 m. birželio 19 d. 

2.3.1.5 
Viešųjų ryšių vadybos mokymai skirti viešųjų ryšių 

kvalifikacijai kelti (Mokymai „Viešieji ryšiai“) 

VVG veiklos viešumo 

didinimas 

Mokymai skirti VVG darbuotojams. Dalyvių skaičius 3 

asmenys. Mokymų trukmė - 8 ak. val. Mokymai vyko 2019 m. 

lapkričio 15 d. Gauti pažymėjimai. 

2.3.2 VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai 

2.3.2.1. Mokymai „Verslo plano rengimas ir vertinimas“ 
VVG veiklos viešumo 

didinimas 

Mokymai skirti  VVG valdymo (vienasmenio ir kolegialaus) 

organų nariams. Dalyvių skaičius 2 asmenys, mokymų trukmė 

- 8 ak. val.  2019 m. kovo 13 d. 

2.3.2.2. 
Mokymai „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros 

procese“ 

VVG veiklos viešumo 

didinimas 

Mokymai skirti  VVG valdymo (kolegialaus) organo nariams.  

Dalyvių skaičius 1 asmuo, mokymų trukmė - 8 ak. val.  2019 

m. birželio 27 d. Gautas pažymėjimas. 

2.3.3. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai  

2.3.3.1. 
2019 m. mokymų nebuvo organizuota, nes pareiškėjai 

buvo konsultuojami bendraisiais klausimais. 
  

 

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 

 

Svarstyti klausimai 

 

Bendras VPS 

vykdytojos narių 

skaičius susirinkimo 

Faktinis VPS 

vykdytojos visuotinio 

narių surinkime 

Santykis tarp 

faktinio dalyvių 

skaičiaus ir bendro 
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dieną dalyvavusiųjų narių 

skaičius 

narių skaičiaus 

(proc.) 

I II III IV V VI 

3.1.1. 2019-02-26 

Dėl Kupiškio r. VVG  VPS ataskaita už VPS įgyvendinimą. 

Einamieji klausimai (VPS keitimai; nario mokestis;  dėl 

planuojamų  kvietimų 2019-2020 m, kiti klausimai) 

30 20 67 

      

 Vidurkis: 30 20 67 

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.) 16 3 11 

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

3.2.3. Pasitraukę VVG nariai  ataskaitiniais metais (vnt.) - 1 1 

3.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 16 2 10 

3.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  28 

3.3. Paaiškinimai  

 

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

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

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės visuomenės 

sektorius 
Verslo sektorius 

Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

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

prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 

5 3 3 

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

2 iš jų moterys 2 iš jų moterys 2 iš jų moterys 

4.2.2. Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 
0 0 0 

<...> iš jų iki 40 m. <...> iš jų iki 40 m. <...> iš jų iki 40 m. 
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<...> iš jų moterys <...> iš jų moterys <...> iš jų moterys 

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

0 0 0 

<...> iš jų iki 40 m. <...> iš jų iki 40 m. <...> iš jų iki 40 m. 

<...> iš jų moterys <...> iš jų moterys <...> iš jų moterys 

4.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 

5 3 3 

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

2 iš jų moterys 2 iš jų moterys 2 iš jų moterys 

4.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 

11 

5 iš jų iki 40 m. 

6 iš jų moterys 

4.3. Paaiškinimai  
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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 

 

0,3 

 

0,6 

 
2,4 

5.2. 
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 
1 1 - 1 3 

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

ataskaitiniais metais (vnt.) 
1 0,5 

- 

 
0,9 2,4 

5.4. VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) 1 1 
- 

 
1 3 

 

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. 

Organizuoti  du kvietimai  (Nr. 4 ir Nr. 5) pagal VPS priemones: 

„Bendruomeninio verslo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ ir 

,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“.  

2019 03/04 

 

Skatinti bendruomenines organizacijas būti 

savarankiškomis;  didinti kaimo gyventojų 

užimtumą, kuriant naujas darbo vietas bei 

išlaikyti esamas taip mažinant skurdo riziką 

bei gerinant gyvenimo kokybę kaimiškose 

vietovėse. Skatinti alternatyvių žemės ūkio 

veiklų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti 

diegti inovatyvius sprendimus ir (arba) 

naujas technologijas; skatinti atsinaujinančių 

energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų 

ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir 
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naudojimą bioekonomikos tikslais. 

6.1.2. 
Organizuotas  kvietimas (Nr.6) pagal VPS priemones: „Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas”. 
2019 11/12 

Kaimo gyventojų užimtumo, bendruomenių, 

nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų 

palaikymo, bendradarbiavimo ir partnerystė 

skatinimas;  kaimo vietovės gyventojų 

mokymosi visą gyvenimą ir neformalaus 

ugdymo galimybių skatinimas;  jaunų 

asmenų  informavimas apie galimybes kurti 

verslą; kaimo vietovės gyventojų 

pilietiškumo, savo krašto tradicijų, kultūros 

ir istorijos pažinimo skatinimas, tautiškumo 

ugdymas; socialinę atskirtį patiriančių grupių 

kaimo vietovėse užimtumo organizavimas 

bei jų integracijos į visuomenę skatinimas;  

sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo 

skatinimas.  

6.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

6.2.1. Ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas 2019-02-26 
VVG nariai buvo informuoti apie 

planuojamus 2019-2020 m. kvietimus 

6.2.2. Kvietimo  nr.4 dokumentacijos viešinimas 2019 03/04 

Kvietimai teikti VP paraiškas ir visa 

reikalinga dokumentacija viešinama el. 

svetainėje www.kvvg.lt 

6.2.3. Kvietimo  nr.5 dokumentacijos viešinimas 2019 03/04 

Kvietimai teikti VP paraiškas ir visa 

reikalinga dokumentacija viešinama el. 

svetainėje www.kvvg.lt 

6.2.4 Kvietimo  nr.6 dokumentacijos viešinimas 2019 11/12 

Kvietimai teikti VP paraiškas ir visa 

reikalinga dokumentacija viešinama el. 

svetainėje www.kvvg.lt, internetinėje 

svetainėje www.facebook.com/krvvg/  

6.3. Partnerystės principas 

6.3.1. Valdybos susirinkimai 

2019-01-22; 2019-02-04;  

2019-09-17; 2019-09-27; 

2019-11-13. 

VVG valdymo organas išlaiko proporcingą 

vietos valdžios, pilietinės visuomenės ir 

verslo atstovavimą. 

6.3.2. 
Kvietimas nr. 6 (pagal priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas“ veiklos sritis ,,Bendruomenių, nevyriausybinių 
2019 11/12 

Pateiktos 7 paraiškos su partneriais (NVO, 

biudžetinėmis įstaigomis) 

http://www.kvvg.lt/
http://www.kvvg.lt/
http://www.kvvg.lt/
http://www.facebook.com/krvvg/
https://www.kvvg.lt/images/2016-2020_strategija/20190122VA1901.pdf
https://www.kvvg.lt/images/2016-2020_strategija/20190204_Nr.VA1902.pdf
https://www.kvvg.lt/images/2016-2020_strategija/20191001063323.pdf
https://www.kvvg.lt/images/2016-2020_strategija/20191129081103.pdf
https://www.kvvg.lt/images/2016-2020_strategija/20191129081513.pdf
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organizacijų iniciatyvų skatinimas) 

6.4. Inovacijų principas 

6.4.1. 

Kvietimas nr. 6 (pagal priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas“ veiklos sritis ,,Socialinę atskirtį patiriančių grupių 

fizinio aktyvumo ir sveikatinamo ugdymas“) 

2019 11/12 
Gautos 5 paraiškos, susijusi su praktiniais 

užsiėmimais (paraiškos teiktos be partnerių) 

6.5. Integruoto požiūrio principas 

6.5.1. Kvietimas nr.4 2019 03/04 

Įvykdytas  kvietimas nr.4 skirtas skatinti 

bendruomenines organizacijas būti 

savarankiškomis;  didinti kaimo gyventojų 

užimtumą, kuriant naujas darbo vietas bei 

išlaikyti esamas taip mažinant skurdo riziką 

bei gerinant gyvenimo kokybę kaimiškose 

vietovėse. 

6.5.2. Kvietimas nr.5 2019 03/04 

Įvykdytas  kvietimas nr. 5 skirtas skatinti 

alternatyvių žemės ūkio veiklų ir paslaugų 

kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius 

sprendimus ir (arba) naujas technologijas; 

skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, 

šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių 

žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos 

tikslais. 

6.5.3. Kvietimas nr.6 2019 11/12 

Įvykdytas  kvietimas nr. 6 skirtas kaimo 

gyventojų užimtumo, bendruomenių, 

nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų 

palaikymo, bendradarbiavimo ir partnerystė 

skatinimui;  kaimo vietovės gyventojų 

mokymosi visą gyvenimą ir neformalaus 

ugdymo galimybių skatinimui;  jaunų 

asmenų  informavimui apie galimybes kurti 

verslą; kaimo vietovės gyventojų 

pilietiškumo, savo krašto tradicijų, kultūros 

ir istorijos pažinimo skatinimui, tautiškumo 

ugdymui; socialinę atskirtį patiriančių grupių 

kaimo vietovėse užimtumo organizavimui 

bei jų integracijos į visuomenę skatinimui;  

sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo 
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skatinimui. 

6.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas 

6.6.1. 

Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovų susitikimas dėl 

pasiruošimo tarpiniam VPS vertinimui, dėl ŽŪMIS informacinės sistemos 

veikimo, vietos projektų paraiškų vertinimo ir kt. (Dembava, Panevėžio r.) 

2019-02-05 
Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  

VVG, Dalyvavimas VVGT 

6.6.2. 

Darbinis susitikimas, kurio metu buvo aptariamas pasirengimas kviesti 

paprastus kvietimus, pagal aktualią VP administravimo taisyklių redakciją. 

(Pasvalys). 

2019-02-27 
Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  

VVG, Dalyvavimas VVGT 

6.6.3. 

Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovų susitikimas dėl VPS 

įgyvendinimo, dėl 2021-2027 rengiamų VPS SSGG analizės/pastabų 

teikimo; dėl 2021-2027 m. laikotarpio LEADER programos (Pasvalys) 

2019-04-01 
Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  

VVG, Dalyvavimas VVGT 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra (Panevėžio TERPAS) 2019-04-18 
Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

6.6.4. VVGT tinklo visuotinis narių susirinkimas (Raseinių r.) 2019-04-25 
Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  

VVG ,Dalyvavimas VVGT 

6.6.5. 

Panevėžio ir Utenos apskričių Vietos veiklos grupių atstovų darbinį 

susitikimas dėl VPS įgyvendinimo patirties inicijuojant ir įgyvendinant 

bendruomeninio ir socialinio verslo projektus, tarptautinių projektų 

įgyvendinimo aktualijos, LEADER po 2020 m. (Anykščiuose) 

2019-05-28 
Bendradarbiavimas su  kitomis Lietuvos  

VVG, Dalyvavimas VVGT 

6.6.6. 
Susitikimas su Kupiškio r. savivaldybės darbuotojais dėl pateiktų 

infrastruktūrinių vietos projektų paraiškų (Kupiškis) 
2019-09-09 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

6.6.7. 
Susitikimas su Palėvenėlės kaimo bendruomene dėl planuojamų kvietimų 

pagal VPS 
2019-09-16 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

6.6.8. 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos ir Žemės ūkio 

mokslo ir technologijų parko regionų plėtrai organizuojamas inovacijos 

sklaidos paroda „Inno panorama 2019 „ (Kauno r.) 

2019-09-27 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais,  Bendradarbiavimas su  kitomis 

Lietuvos  VVG 

6.6.9. 
Susitikimas su Kupiškio r. savivaldybės darbuotojais dėl pateiktų 

infrastruktūrinių vietos projektų paraiškų (Kupiškis) 
2019-10-07 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

6.6.10 
Kauno rajono vietos veiklos grupės organizuojama tarptautinė konferencija 

‚LEADER vakar, šiandien ir rytoj“ (Kaunas) 
2019-10-10 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, Bendradarbiavimas su  kitomis 

Lietuvos  VVG 

6.6.11. 

Ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, žemės ūkio ir kaimo plėtros, 

turizmo, kultūros ir gamtos paveldo, teritorinio, strateginio ir finansinio 

planavimo, viešojo valdymo ir informacinių technologijų, savivaldybės 

įvaizdžio ir viešųjų ryšių, jaunimo, nevyriausybinių organizacijų, 

2019-12-03 
Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 
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bendruomenių ir vietos veiklos grupių reikalų darbo grupės posėdis  

Švietimo, profesinio orientavimo, mokymosi visą gyvenimą, kultūros, 

socialinės apsaugos ir socialinės integracijos, vaiko ir šeimos gerovės, 

sveikatos priežiūros, fizinio aktyvumo ir sporto, viešosios tvarkos ir 

viešojo saugumo bei prevencijos darbo grupės posėdis (Kupiškis) 

6.6.12 
VVGT organizuojamas seminaras „Pažangaus kaimo link“ (Raubonys, 

Pasvalio r.) 
2019-12-02 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, Bendradarbiavimas su  kitomis 

Lietuvos  VVG,  Dalyvavimas VVGT 

6.6.13 
NMA ir ŽŪM susitikimas. Tarpinio VPS vertinimo metodikos pristatymas, 

VPS pažangos kriterijai (Vilnius) 
2019-12-10 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais,  Bendradarbiavimas su  kitomis 

Lietuvos  VVG 

6.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

6.7.1. Prisidėjimas prie ne pelno projektų įgyvendinimo (parama iki 80 proc.) 2019 11/12 

Kvietime nr. 6 buvo gautos 5 paraiškos, prie 

kurių įgyvendinimo bendruomenės prisidės 

20 proc. piniginiu įnašu. Kreipšių kaimo 

bendruomenė pateikė paraišką pagal veiklos 

sritį „Socialinę atskirtį patiriančių grupių 

fizinio aktyvumo ir sveikatingumo 

ugdymas“. 

6.7.2. Prisidėjimas prie ne pelno projektų įgyvendinimo (parama iki 80 proc.) 2019 11/12 

Paraiškos pateiktos su partneriais, kurie prie 

projekto įgyvendinimo prisidėjo 

savanoriškais darbais (pagal veiklos sritį 

„Bendruomeninių, nevyriausybinių 

organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“): Juodpėnų kaimo bendruomenė,  

Šepetos kaimo bendruomenė, Kaimo 

bendruomenė „Palėvenys“, Alizavos 

jaunimo centras ALSJA (prisideda ir 

piniginiu įnašu). 

 

V DALIS. KITA INFORMACIJA 

 

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

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
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I II III IV 

7.1. 
Administracijos darbuotojai, VVG valdyba,  Parengta ir suderinta  kvietimų 

Nr. 4 ir  Nr. 5 dokumentacija 

2019-02-04 

 

VPS įgyvendinimą administruojantys 

darbuotojai rengė ir derino kvietimo 

dokumentaciją su valdyba 

7.2. Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 4 2019-03-04/2019-04-29 Paskelbtas paprastas kvietimas nr.4 

7.3. Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 5 2019-03-04/2019-04-29 Paskelbtas paprastas kvietimas nr.5 

7.4. 
Administracijos darbuotojai, VVG valdyba,  Parengta ir suderinta  kvietimo 

Nr. 6 dokumentacija 
2019-11-13 

VPS įgyvendinimą administruojantys 

darbuotojai rengė ir derino kvietimo 

dokumentaciją su valdyba 

7.5. Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 6 2019-11-14/2019-12-20 Paskelbtas paprastas kvietimas nr.6 

7.6. Administracijos darbuotojai, pareiškėjų konsultavimas 2019-01/12 
VPS įgyvendinimą administruojantys 

darbuotojai teikė konsultacijas VP teikėjams 

7.7. 
Administracijos darbuotojai, Informacinis renginys  kvietimams Nr. 4 ir  

Nr. 5 
2019-03-08 

Organizuotas informacinis renginys skirtas 

supažindinti galimus pareiškėjus su kvietimo 

dokumentacija 

7.8. Administracijos darbuotojai, Informacinis renginys  kvietimui Nr. 6  

2019 m. rugsėjo 16 d. 

2019 m. lapkričio 14 d. 

2019 m. lapkričio 16 d. 

2019 m. lapkričio18 d. 

2019 m. lapkričio 21 d.  

2019 m. gruodžio 06 d. 

Organizuotas informacinis renginys skirtas 

supažindinti potencialius pareiškėjus su 

kvietimo dokumentacija 

7.9. VVG valdyba, Atrankos posėdžiai 2019-05-16 Priimami sprendimai dėl projektų 

7.10. VVG nariai, Visuotinis narių susirinkimas 2019-02-26 Išrinktas naujas VVG pirmininkas 

7.11. Valdybos posėdžiai 

2019-01-22; 2019-02-04;  

2019-09-17; 2019-09-27; 

2019-11-13. 

Priimami sprendimai dėl tinkamo VPS 

įgyvendinimo 

 

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 

 

Sąsaja su VPS nuostatomis 

 

I II III IV 

8.1. 
Kvietimas  Nr. 4 pagal VPS priemonę ,,Bendruomeninio verslumo 

kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ 
2019-03-04/2019-04-29 

Verslumo skatinimas bei smulkaus ir 

vidutinio verslo regione augimo skatinimas. 

Atitinka tikslą ,,Suvienyti regioną“. 

https://www.kvvg.lt/images/2016-2020_strategija/20190122VA1901.pdf
https://www.kvvg.lt/images/2016-2020_strategija/20190204_Nr.VA1902.pdf
https://www.kvvg.lt/images/2016-2020_strategija/20191001063323.pdf
https://www.kvvg.lt/images/2016-2020_strategija/20191129081103.pdf
https://www.kvvg.lt/images/2016-2020_strategija/20191129081513.pdf
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8.2. 
Kvietimas Nr. 6 pagal VPS priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir 

socialinės integracijos skatinimas“ 
2019-11-14/2019-12-20 

Veiklos sritis ,,Socialinę atskirtį patiriančių 

grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo 

ugdymas“ dera su prioritetine sritimi – 

skatinti ir gerinti žmonių sveikatą, įskaitant 

jos socialiniuos aspektus. Atitinka tikslams ,, 

,,Suvienyti regioną“ ir ,,Padidinti jo 

gyventojų gerovę“. Surinktos 5 paraiškos. 

 

9. KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS 

9.1. Vardas, pavardė Neringa Čemerienė 

9.2. Pareigos VPS administravimo vadovas 

9.3. Atstovavimo pagrindas Įgaliojimas ,,Dėl projekto vadovo ir pavaduojančio asmens paskyrimo“ (2018 m. rugsėjo 28 d.) 

9.4. Data 2020-03-02 

9.5. Parašas ir antspaudas  

________________________ 

 


