PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. Informacija apie Pakruojo miesto vietos veiklos grupės veiklą įgyvendinant
jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus
Pakruojo miesto vietos veiklos grupės (toliau – Pakruojo miesto VVG) iškelti veiklos tikslai
– gerinti įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją tam panaudojant
vietos bendruomenių, valdžios ir verslininkų ryšius.
Nuo 2019-08-27 išrinkta valdyba ir valdybos pirmininkas. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės
valdybą sudaryta iš 12 asmenų: Saulius Margis, Gintaras Šurna, Aivaras Stabužis, Svajūnas
Miknevičius, Vitolis Urmonas, Edikas Drupas, Aidas Ridikas, Vilma Jokantienė, Austėja
Miknevičiūtė, Laima Aidukienė, Gitana Balašauskienė, Dovilė Pašakinskienė. Valdybos
pirmininkas – Gintaras Šurna.
Pakruojo miesto VVG administracijai vadovauja Pakruojo miesto vietos veiklos grupės
vadovė Vaida Šeižė.
Pakruojo miesto vietos veiklos grupės administracijos struktūrą sudaro vadovas, projekto
koordinatorius, finansininkas ir projekto savanoris.
Pakruojo miesto VVG administracijoje pagal darbo sutartį dirbo vadovė Vaida Šeižė,
finansininkė Vida Petraitienė, projekto koordinatorė Janina Dirbanauskienė prie projekto „Pakruojo
miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo administravimas“ administravimo, projekto
koordinatorė Kristina Žičevičė projekto „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio
pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas“ administravimo. Savanoris pagal Savanoriškos
veiklos sutartį dirbo prie Strategijos viešinimo ir informacinio renginio organizavimo darbų.
Pagrindiniai Pakruojo miesto VVG veiklos tikslai: pagal savo veiklos kompetenciją ir
galimybes skatinti Pakruojo miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros
planus bei programas Pakruojo miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti Pakruojo miesto VVG narių
veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus pagal
šias išvardytas veiklos sritis:
1. Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, jaunimo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei
organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Pakruojo miesto ekonominei ir socialinei
gerovei kelti;
2. Siekti pagerinti vietos įsidarbinimo galimybes ir didinti vietos bendruomenių, gyventojų
socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.
3. Ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems
materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Pakruojo miesto plėtrai.
4. Skatinti ir palaikyti miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo,
kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse.
5. Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto
plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo.
6. Organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą
miesto bendruomenės projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti.
7. Inicijuoti miesto bendruomenės programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėje.
8. Organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti.
9. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
10. Įstoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams.
11. Parengti ir įgyvendinti Pakruojo miesto VVG strategiją.
12. Vykdant savo veiklą užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės
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orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir atsižvelgti į jaunimo grupių situaciją bei poreikius,
suteikiant įvairioms socialinėms grupėms vienodas galimybes dalyvauti rengiant ir įgyvendinant
vietos plėtros strategiją.
13. Tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.

II.

INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ KOMPETENCIJŲ IR KLALIFIKACIJOS KĖLIMO VEIKLOSE
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Informacija apie darbuotojų dalyvavimą kompetencijų stiprinimo veiklose:
1 lentelė

Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Miesto
VVG
darbuotojas
dalyvavęs Įvykusių mokymų / renginių tema (-os) (mokymai, keitimosi su
kompetencijų stiprinimo veiklose
kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai
Vadovė, projekto koordinatorė
Miestų VVG tinklo susitikimai su tinklo nariais
Vadovė, projekto koordinatorė
Verslo forumas - 2021 m.
Dalyvauta verslo forume nuotoliniu būdu, kuriame apžvelgiamos
verslo tendencijos, importas, eksportas, rinkos, marketingas ir
rinkodara, vadovo vaidmuo organizacijose, darbuotojų motyvavimo
ir vertinimo priemonės ir metodai, ES fondų veikla Lietuvoje ir
Europoje.
Vadovė, projekto koordinatorė
Interaktyvaus leidinio
„Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“
pristatymo renginys.
Vietos projektų įgyvendinamų Pakruojo miesto vietos veiklos grupės
pristatymas nuotoliniu būdu.
Vadovė, projekto koordinatorė
Socialinio verslo forumas 2021 m.
Dalyvauta socialinio verslo forume nuotoliniu būdu, kuriame
apžvelgiamos soc. verslo tendencijos Lietuvoje ir Europoje.
Vadovė
Video konferencijoje vykdomoje įgyvendinant Rokiškio socialinės
paramos centro projektą „Bendradarbiavimas ir informacijos apie
socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste“, projekto kodas Nr.
08.6.1-ESFA-T-927-01-0525, Pakruojo miesto VVG projektų
gerosios patirties pristatymas

Vadovė

Įvykusių mokymų /
renginių data, trukmė
2021 m.
2021 m. – 02 mėn.

2021 m. 03 mėn.

2021-03 mėn.
2021-07 mėn.

Vietos projektų įgyvendinamų Pakruojo miesto vietos veiklos grupėje
pristatymas
Varėnos miesto VVG bendradarbiavimo projekto „Socialinės 2021-07 mėn.
patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“ (08.6.1-ESFA-T92701-0393) gerųjų projektų pavyzdžių parodymas Pakruojo mieste.
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7.

Vadovė

Bendradarbiavimo projekto dalyviams buvo pristatomi Pakruojo
miesto VVG projektai ir aplankomos projektų įgyvendinimo vietos
Pakruojo mieste.
Varėnos miesto VVG bendradarbiavimo projekto „Socialinės 2021-10 mėn.
patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“ (08.6.1-ESFA-T92701-0393) Pakruojo miesto VVG veiklos pristatymas renginyje
Vietos projektų įgyvendinamų Pakruojo miesto vietos veiklos grupėje
pristatymas
12-oji Pasaulinė lyderystės konferencija
2021 m. lapkričio mėn.
nuotoliniu būdu

8.

Vadovė, projekto koordinatorė

9.

Vadovė

Miesto VVG tinklo susitikimas su Europos socialinio fondo atstovais

10.

Vadovė, projekto koordinatorė

Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (BIVP)
Miestuose 2021-2027 m. LR Vidaus reikalų ministerija.

11.

Vadovė

Miestų VVG tinklo visuotinis narių susirinkimai, Miestų VVG tinklo
valdybos posėdžiai. Nuotoliniu būdu.

2021 m. susitikimai
nuotoliniu būdu
2021 m. susitikimai
nuotoliniu būdu
2021 m. nuotoliniu būdu

III.PAKRUOJO MIESTO VVG PROJEKTINĖ VEIKLA
Pakruojo miesto VVG bendradarbiauja įgyvendindama projektus:
1.
2021 m. įgyvendinamas projektas Pakruojo miesto vietos veiklos grupės su
partneriais:
„Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius;
Pakruojo r. sav.
administracijos Pakruojo seniūnija; Žvejų klubas „Beržtalis“ projektas „Pakylėjimo ir
pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir gyvenimo mentorystės paslaugas", projekto
kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011. Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšos –
88 855,15 Eur.
Projekte teikiama socialinė pavežėjimo paslauga socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kurie dėl
koronaviruso (COVID -19) pasekmių ir kitų įvairių aplinkybių bei yra emociškai ir finansiškai
paveikti. Socialinė pavežėjimo paslauga per 2021 m. suteikta 52 kartus 37 unikaliems asmenims.
Tai unikali ir nauja nemokama paslauga Pakruojo mieste, kuri padeda užtikrinti socialinę atskirtį
patiriančių asmenų, kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas. Kartu yra
suteikiama ir pagalba išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas ir palyda.
Įgyvendinamas „Gyvenimo mentorystė“ procesas, kuriame dalyvauja 5 asm. globotiniai ir 5 asm.
savanoriai gyvenimo mentoriai. Inovatyvi socialinė paslauga skatina teigiamų socialinių ryšių
atsiradimą ir asmeninių socialinių bei gyvenimo įgūdžių suteikimą.
2022 m. vasarą numatomos 3 vnt. vaikų ir jaunuolių krizių įveikimo dienos stovyklos „Prie
Kruojos“. 30 asm. iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų, pagerins savo psichologinę būseną,
sutvirtins bendrumo jausmą, didins socializaciją į bendruomenę, atras ryšį su bendraamžiais po
koronaviruso (COVID -19) laikotarpio išgyvenimų, laisvalaikio veiklose.
2.
Pakruojo miesto vietos veiklos grupė bendradarbiauja prie projekto "Socialinės
patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai" socialinėse bendradarbiavimo veiklose kartu su
Varėnos miesto vietos veiklos grupe, Utenos miesto vietos veiklos grupe, Biržų miesto vietos
veiklos grupe ir Rietavo miesto vietos veiklos grupe.
Projekte numatoma aktyvaus poilsio ir kūrybiškumo stovykla globojamiems (rūpinamiems) ir
įvaikintiems nuo 7 iki 13 m. Pakruojo ir Varėnos vaikams. Varėnos miesto vietos veiklos grupės
projektų vykdytojai ir savanoriai atvyks į Pakruojį susipažinti su projekto metu neformaliojo
švietimo užsiėmimų forma parengtų gidų veikla, sukurta pramogine šaudymo iš lanko su strėlėmis
veikla ir su kitais vykdytais projektais. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
3. Pakruojo miesto vietos veiklos grupė bendradarbiauja prie projekto ,,Bendros verslumo
iniciatyvos“ gerosios patirties pasidalijimo veiklose kartu su Utenos miesto vietos veiklos grupė,
Biržų miesto vietos veiklos grupė, Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, Varėnos miesto vietos
veiklos grupė, Rietavo miesto vietos veiklos grupė.
4.
2021 m. bendradarbiaujama su Rokiškio socialinės paramos centru dėl projekto
„Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste“,
projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0525, įgyvendinimo ir bendradarbiavimo socialinėse
veiklose. Projekte bendradarbiauja Rokiškio socialinės paramos centras, Pakruojo miesto vietos
veiklos grupė, UAB “Rokiškio Sirena”, Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, Rokiškio dekanato
Caritas.

6
IV.

VIEŠINIMO INFORMACIJĄ APIE ĮGYVENDINAMĄ STRATEGIJĄ IR VVG
VEIKLĄ:

Viešinimo informacija apie Strategijos įgyvendinimą ir veiklos vykdymą interneto svetainėse:
1. www.pakruojomiestovvg.lt;
2. www.pakruojis.lt;
3. Socialinio puslapio Facebook paskyroje: Pakruojo miesto VVG.
Interneto svetainės www.pakruojomiesto vvg.lt trumpa analizė
Pakruojo miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.pakruojomiestovvg.lt
skelbiama informacija apie projektų įgyvendinimą, dokumentų formos, taisyklės, nuorodos į
taisykles, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos, planuojami ir organizuojami renginiai
ir mokymai, projektų viešinimo informacija, dalyvavimo veiklose informacija, pateikiama
užklausimo forma, kuria gali pasinaudoti būsimi projekto pareiškėjai ir vykdytojai ir kiti
suinteresuoti asmenys.
Interneto svetainėse 2021 m. patalpinti 20 informacinių pranešimų ir straipsnių. Pateikta
informacija apie dalyvavimą LR Vidaus reikalų ministerijos konferencijoje, visuotinių narių
susirinkimų ir valdybos posėdžių darbotvarkės ir protokolai, vietos plėtros rezervinių projektinių
pasiūlymų vertinimų ir tvirtinimo dokumentai, vietos projektų vykdytojams aktuali informacija ir
taisyklės, dalyvavimo įvairiose renginiuose, mokymuose, konferencijose, seminaruose viešinimo
informacija.
V. PAKRUOJO MIESTO VVG NARIŲ SKAIČIUS 2021 METŲ PABAIGOJE
Asociacijoje narių skaičius 2021 metų pabaigoje 13 juridinių asmenų ir 2 fiziniai asmenys.
Eil.
Nr.
1.

Organizacijos
pavadinimas
Pakruojo rajono
verslininkų ir
darbdavių asociacija

Atstovaujamas
sektorius
Verslo
sektorius

Teisinė
Kodas
forma
Asociacija 168066698

2.

Pakruojo
senamiesčio
bendruomenė
Pakruojo centro
bendruomenė
Asociacija Pakruojo
miesto naujamiesčio
bendruomenė
Pakruojo rajono
savivaldybės
administracija

Nevyriausybinis
sektorius

Asociacija 303225674

Nevyriausybinis
sektorius
Nevyriausybinis
sektorius

Asociacija 303394069

Laima Aidukienė

Asociacija 304059383

Gitana
Balašauskienė

Valdžios
sektorius

-

Sporto klubas
„Skorpionas – BJJ“

Nevyriausybinis
sektorius

Asociacija

Saulius Margis,
Gintaras Šurna,
Svajūnas
Miknevičius
Aivaras Stabužis
Modestas
Ušinskas

Agentūros - visos
Lietuvos vaikai

Nevyriausybinis
sektorius

Asociacija

3.
4.

5.

6.

7.

288733050

302835639

Deleguotas
asmuo
Vitolis Urmonas,
Edikas Drupas,
Aidas Ridikas,
Vilma Jokantienė
Austėja
Miknevičiūtė

Violeta
Jacevičienė

7
Pakruojo labdaros ir
paramos fondas
8.

VšĮ „Retenė“

9.

VšĮ „Valdresta“

10.

Lietuvos samariečių
draugijos Pakruojo
skyrius
Pakruojo moterų
draugija
Pakruojo seniūnija
Taikos seniūnaitijos
bendruomenė
Sutrikusio intelekto
žmonių globos
bendrija „Pakruojo
viltis“
Justina
Andrešiūnienė
Aurimas
Andrešiūnas

11.
12.

13.

14.

15.

300053290

Nevyriausybinis
sektorius
Verslo
sektorius
Nevyriausybinis
sektorius

Asociacija 168064341

Nevyriausybinis
sektorius
Nevyriausybinis
sektorius

Asociacija 168294424

Elena Pocevičienė

Asociacija 303253862

Edita Ilgavičienė

Nevyriausybinis
sektorius

Asociacija 168067266

Nijolė Žiukienė

Nevyriausybinis
sektorius

Fizinis
asmuo

Justina
Andrešiūnienė

Asociacija 193374438

-

Nevyriausybinis
sektorius

VI.

Asociacija 304058598

Robertas
Ašmanavičius
Valdas
Kanišauskas
Dovilė
Pašakinskienė

Fizinis
asmuo

Aurimas
Andrešiūnas

PAKRUOJO MIESTO VVG METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Pakruojo miesto VVG yra finansuojama ir dalyvauja programose, įgyvendinant
projektą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911 priemonės
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Gautos ir panaudotos tikslinis finansavimas
Tikslinis finansavimas skiriamas paslaugų įsigijimui, darbo užmokesčio išlaidoms padengti,
trumpalaikiui ir ilgalaikiam turtui įsigyti.
2021 m. iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų gauta - 1640,00 Eur
2021 m. iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gauta - 30812,94,00 Eur.( II projekto
lėšos)
2021 m. LR FM gauta ES struktūrinių fondų lėšos – 0,00 Euro
2021 m. kitos veiklos pajamos - 3000,00 Eur.
Pakruojo miesto VVG 2020 m. finansinė atskaitomybė – veiklos rezultatų ataskaita, balansas
ir aiškinamasis raštas pateikiami atskiruose dokumentuose.

Vadovė

Vaida Šėižė

