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I. BENDROJI DALIS 

 

  Trumpas Pakruojo miesto VVG veiklos apibūdinimas, įsteigimo data  
Pakruojo miesto vietos veiklos grupė (toliau – Pakruojo miesto VVG) įsteigta 2015 m. rugpjūčio 

10 d. Pakruojo miesto VVG yra 3 steigėjai: Pakruojo rajono savivaldybė, Pakruojo rajono 

verslininkų ir darbdavių asociacija, Pakruojo senamiesčio bendruomenė. Į Pakruojo miesto VVG 

veiklą įsijungė  verslininkai, nevyriausybinių organizacijų ir valdžios atstovai. Iškelti veiklos 

tikslai – gerinti įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją tam 

panaudojant vietos bendruomenių, valdžios ir verslininkų ryšius. 2019-08-27 išrinkta nauja 

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 vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė. 

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. 

 

Pakruojo miesto VVG dalyvavimas programose 

 

1. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projektas „Pakruojo miesto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategija 2014-2022 m.“. 

Strategija finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondo (Europos socialinis fondas), 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal 

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911 priemonės „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimui. Strategijos įgyvendinimui 2016–2022 m. 

bendrai skirta lėšų suma – 537 546,12 Eur. Iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma 

– 421 682,33 Eur, Valstybės biudžeto lėšų suma – 52 258,75 Eur, Pakruojo rajono savivaldybės 

biudžeto lėšų suma – 31 040,30 Eur, Privačios lėšos (projektų pareiškėjų piniginis įnašas, 

savanoriškas darbas, Pakruojo miesto VVG darbuotojų savanoriškas darbas) – 32 564,76 Eur.  

                   2021 m. pateikti 3 mokėjimo prašymai Strategijos įgyvendinimo išlaidoms deklaruoti: 

1. 2021 m. kovo 26 d. pateiktas Tarpinis mokėjimo prašymas Nr. 18,  

deklaruojama išlaidų suma 2765,51 Eur.  

2. 2021 m. birželio 22 d. pateiktas Tarpinis mokėjimo prašymas Nr. 19,  

deklaruojama išlaidų suma 271,69 Eur.  

3. 2021 m. rugsėjo 17 d. pateiktas Tarpinis mokėjimo prašymas Nr. 20,  

deklaruojama išlaidų suma 217,35 Eur.  

4. 2021 m. gruodžio 13 d. pateiktas Tarpinis mokėjimo prašymas Nr. 21,  

deklaruojama išlaidų suma 271,69 Eur. 

                     2021 m. Pakruojo rajono savivaldybės bendro finansavimo lėšos sudarė 1440,00 Eur. 

Pakruojo miesto VVG darbuotojai savanorišku darbu prie Strategijos įgyvendinimo prisidėjo už 

58,96 Eur. 

 

2. 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. 

 

3.Projektas „Stebuklo, džiaugsmo, tikėjimo, vilties socialinė kalėdinė akcija“, finansuojamas 

Pakruojo rajono savivaldybės NVO finansavimo fondo 200,00 Eur. 2021-12-16 suorganizuota 

socialinė akcija „Dovanok Pakylėjimą“, kurioje surinktos 85 vnt. dovanų dėžės iš įstaigos ir 

pavienių asmenų. Kalėdinės dovanų dėžutės 4 asm. savanorių per 3 dienas išvežtos asmenims, 

kuriems buvo skirtos. 

 

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį 

arba darbuotojų skaičius ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Pakruojo miesto VVG  2021 m. pabaigoje yra 4 darbuotojai: projektų koordinatorės: projekto 

„Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo administravimas“ 

administravimui ir projekto „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo ir 

gyvenimo mentorystės paslaugas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011, finansininkė, 

vadovė. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 
Pakruojo miesto VVG buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos 

vadovaujantis tokiais teisės aktais: 

1. Buhalterinės apskaitos įstatymu. 

2. Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių 

neatlyginamai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis (toliau – taisyklės), 

patvirtintomis finansų ministro 2004 m. Lapkričio 22 d. Įsakymu nr. 1k-372 „Dėl pelno 

nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir 

finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlyginamai 

gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo. 

3. Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu 

Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija pagal Vyriausybės 

2014 m. spalio 3 d. nutarimą Nr. 1070, TAR, 2014, 2014-13731);  

4. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir 

kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.  

5. Kitais teisės aktais. 

Pakruojo miesto VVG apskaita tvarkoma remiantis bendraisiais apskaitos principais: 

įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, 

atsargumo, neutralumo, turinio svarbos. 



Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos Pakruojo miesto VVG apskaitoje 

pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Pajamomis laikomas tik ūkio subjekto ekonominės naudos padidėjimas.  

 Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje 

ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Pakruojo miesto VVG yra finansuojamas ir dalyvauja programose, įgyvendinant projektus      

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911 priemonės „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio pavežėjimo 

ir gyvenimo mentorystės paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011 

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. 

Bendrosioms ir administracinėms projekto sąnaudoms – 504,80 Eur, 

Nusidėvėjimo sąnaudos – 101,40 euro. 

 Strategijos įgyvendinimo ataskaitų rengimo sąnaudoms –2000,00  Eur 

 

Darbo užmokesčio sąnaudos iš viso  – 18314,72 Eur, tame tarpe : 

1. Strategijos – 3269,10 

2. iš einamų – 7001,60 

3. II projekto – 8044,02 

II projektui priskiriamos sąnaudos : 

Pavežėjimo paslaugų sąnaudos – 5496,96 

Mentorystės proceso sąnaudos – 996,46 

Netiesioginėms sąnaudoms – 1785,71 Eur. 

 

Nario mokesčio įnašai negauti. Nario mokestis nerenkamas.  

 

 

 

 

Vadovė      Vaida Šeižė 
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