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VPS 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 
Šią formos dalį pildo Agentūra 1. 

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 

 

 

 

KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

2017 m. 
 

 

I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ 

1.1. 
VPS vykdytojos 

pavadinimas  
Trakų krašto vietos veiklos grupė  

1.2. VPS vykdytojos 300867556 

                                                           
1 Pildydami Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo 

instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas 

įterpkite. 
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registracijos kodas 

1.3. 

VPS vykdytojos 

kontaktinė informacija 
Įrašykite tikslią kontaktinę 

informaciją, kuria bus 

siunčiama visa informacija, 

susijusi su kaimo vietovių VPS 

metinės įgyvendinimo 

ataskaitos vertinimu ir 

tvirtinimu. 

savivaldybės pavadinimas Trakų rajono  

gyvenamosios vietovės pavadinimas Trakai  

gatvės pavadinimas Vytauto  

namo Nr. 33 
buto Nr. 320 kab. 
pašto indeksas 21106 
el. pašto adresas  

prašome nurodyti vieną el. pašto 

adresą, kuris yra tinkamas 

susirašinėti dėl kaimo vietovių VPS 

metinės įgyvendinimo ataskaitos  

info@trakuvvg.lt  

kontaktiniai telefono Nr.    

VPS vadovas (pareigos, vardas ir 

pavardė, telefono Nr., el. pašto 

adresas)  

VVG pirmininkė Alvyda 

Kazakevičiūtė-Staniunaitienė 

8 614 53 870 

alvyda.kazakeviciute@trakuvvg.lt  
pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas 

asmuo, atsakingas už kaimo vietovių 

VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą 

(pareigos, vardas ir pavardė, telefono 

Nr., el. pašto adresas) 

prašome nurodyti asmenį, kuris bus 

atsakingas už bendravimą su 

Agentūra dėl kaimo vietovių VPS 

metinės įgyvendinimo ataskaitos 

VVG pirmininkė Alvyda 

Kazakevičiūtė-Staniunaitienė 

8 614 53 870 

alvyda.kazakeviciute@trakuvvg.lt 

pavaduojantis VPS vykdytojos 

paskirtas asmuo, atsakingas už kaimo 

vietovių VPS metinę įgyvendinimo 

ataskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, 

telefono Nr., el. pašto adresas) 

prašome nurodyti pavaduojantį 

asmenį, kuris bus atsakingas už 

bendravimą su Agentūra dėl kaimo 

vietovių VPS metinės įgyvendinimo 

ataskaitos  

VPS administratorė  

 Viktorija Narkevičienė  

8 613 81 407 

viktorija.zybailo@trakuvvg.lt 

 

mailto:info@trakuvvg.lt
mailto:alvyda.kazakeviciute@trakuvvg.lt
mailto:alvyda.kazakeviciute@trakuvvg.lt
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2. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS 

2.1. VPS registracijos Nr. Nr.42VS-KV-15-1-06785-PR001 

2.2. VPS pavadinimas 
Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos 

plėtros strategija 

2.3. 
Įgyvendinamos VPS 

rūšis 

X 
 

kaimo vietovių VPS 

 
 

dvisektorė VPS 

2.4. 

Teritorija, kurioje 

įgyvendinama VPS 

(VVG teritorija) 

Trakų rajono savivaldybė (Be Trakų ir Lentvario miestų)  

2.5. 
VPS patvirtinimo 

data 

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. birželio 17 d. 

potvarkis Nr.4D-105 

2.6. 
VPS įgyvendinimo 

laikotarpis 
Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d.  
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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  
1 147 095,00 8,62 1 147 095,00 8,62 

3.2. Gauti vietos projektai 9 77 779,78 4,55 9 77 779,78 4,55 

3.3. Įvertinti vietos projektai 0 0 0 0 0 0 

3.4. Patvirtinti vietos projektai 0 0 0 0 0 0 

3.5. 
Pasirašytos vietos projektų 

vykdymo sutartys 
0 0 0 0 0 0 

3.6. Įgyvendinami vietos projektai  0 0 0 0 0 0 

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

 2017 ataskaitiniai metai 

Eil. Nr. 
Reikšmė  

Nereikalingas eilutes panaikinkite 

arba pagal poreikį įterpkite naujas 

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  

Nuo kada iki 

kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo 

veiksmų planu 

Pateikiamas 

VPS veiksmų 

plano eil. Nr. 

Jeigu VPS 

veiksmų planas 

nėra 

sunumeruotas,  

įrašomas 

konkretus VPS 

veiksmų plano 

veiksmas. 

I II III IV V VI VII VIII 

4.1. Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:  

4.1.1. I VPS prioritetas:  0 0 0 nevykdyta  

4.1.1.1. 
VPS priemonė: „Ūkio ir verslo 

plėtra  

(kodas LEADER-19.2-6) 
6A 0 0 0 nevykdyta 10.3.1 

4.1.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama verslui kaimo 

vietovėse pradėti 

(reglamentuoja KPP)“,  

(kodas LEADER-19.2-6.2) 

6A 0 0 0 nevykdyta 10.3.1 

4.1.1.1.2 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti 

(reglamentuoja KPP)“, (kodas 

LEADER-19.2-6.4). 

6A 0 0 0 nevykdyta 10.3.1 
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4.1.1.2. 
VPS priemonė: 

„Bendradarbiavimas“ 

(kodas LEADER-19.2-16.3) 
1A 0 0 0 nevykdyta 10.3.1 

4.1.1.2.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 
„Parama smulkių veiklos 

vykdytojų bendradarbiavimui, 

organizuojant bendrus darbo 

procesus ir dalijantis 

infrastruktūra bei ištekliais, 

siekiant plėtoti su kaimo 

turizmu susijusias turizmo 

paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

rinkodarą (reglamentuoja 

KPP)“ (kodas LEADER-19.2-

16.3).  

0 0 0 0 nevykdyta 10.3.1 

4.1.1.3. 

NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO)  

(Kodas LEADER-19.2-SAVA-

1 

6B 0 0 0 nevykdyta 10.3.1 

4.1.2. II VPS prioritetas:  0 0 0   

4.1.2.1. 

VPS priemonė: „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai 

mokymai susiję su VPS 

priemonėmis)  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

3) 

1C 0 0 0 nevykdyta 10.3.1 

4.1.2.2. 

VPS priemonė: „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

6B 1 54 300,00 3,18 

2017-12-11 

iki  

2018-01-19 

10.3.1 
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4) 

4.1.2.3. 

VPS priemonė: „NVO 

socialinės veiklos skatinimas 

bei įvairinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5) 

6B 1 92 795,00 5,43 

2017-12-11 

iki  

2018-01-19 

10.3.1 

4.2. Gauti vietos projektai: 

4.2.1. I VPS prioritetas:  0 0 0 –  

4.2.1.1. 
VPS priemonė: „Ūkio ir verslo 

plėtra  

(kodas LEADER-19.2-6) 
6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.2.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama verslui kaimo 

vietovėse pradėti 

(reglamentuoja KPP)“,  

(kodas LEADER-19.2-6.2) 

6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.2.1.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti 

(reglamentuoja KPP)“, (kodas 

LEADER-19.2-6.4). 

6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.2.1.2. 
VPS priemonė: 

„Bendradarbiavimas“ 

(kodas LEADER-19.2-16.3) 
1A 0 0 0 – 10.3.1 

4.2.1.2.1 

VPS priemonės veiklos sritis: 
„Parama smulkių veiklos 

vykdytojų bendradarbiavimui, 

organizuojant bendrus darbo 

procesus ir dalijantis 

infrastruktūra bei ištekliais, 

siekiant plėtoti su kaimo 

turizmu susijusias turizmo 

paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

1A 0 0 0 – 10.3.1 
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rinkodarą (reglamentuoja 

KPP)“ (kodas LEADER-19.2-

16.3 

4.2.1.3. 

NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO)  

(Kodas LEADER-19.2-SAVA-

1 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.2.2. II VPS prioritetas:  0 0 0 –  

4.2.2.1. 

VPS priemonė: „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai 

mokymai susiję su VPS 

priemonėmis)  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

3) 

1C 0 0 0 – 10.3.1 

4.2.2.2. 

VPS priemonė: „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

4) 

6B 7 43 441,15 2,54 

2017-12-11 

iki  

2018-01-19 

10.3.1 

4.2.2.3.  

VPS priemonė: „NVO 

socialinės veiklos skatinimas 

bei įvairinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5) 

6B 2 34 338,63 2,01 

2017-12-11 

iki  

2018-01-19 

10.3.1 

4.3. Įvertinti vietos projektai: 

4.3.1. I VPS prioritetas:  0 0 0 – 10.3.1 

4.3.1.1. 
VPS priemonė: „Ūkio ir verslo 

plėtra  

(kodas LEADER-19.2-6) 
6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.3.1.1.1. 
VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama verslui kaimo 
6A 0 0 0 – 10.3.1 
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vietovėse pradėti 

(reglamentuoja KPP)“,  

(kodas LEADER-19.2-6.2) 

4.3.1.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti 

(reglamentuoja KPP)“, (kodas 

LEADER-19.2-6.4). 

6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.3.1.2. 
VPS priemonė: 

„Bendradarbiavimas“ 

(kodas LEADER-19.2-16.3) 
1A 0 0 0 – 10.3.1 

4.3.1.2.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 
„Parama smulkių veiklos 

vykdytojų bendradarbiavimui, 

organizuojant bendrus darbo 

procesus ir dalijantis 

infrastruktūra bei ištekliais, 

siekiant plėtoti su kaimo 

turizmu susijusias turizmo 

paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

rinkodarą (reglamentuoja 

KPP)“ (kodas LEADER-19.2-

16.3) 

1A 0 0 0 – 10.3.1 

4.3.1.3. 

NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO)  

(Kodas LEADER-19.2-SAVA-

1 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.3.2. II VPS prioritetas:  0 0 0 – 10.3.1 

4.3.2.1. 

VPS priemonė: „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai 

mokymai susiję su VPS 

1C 0 0 0 – 10.3.1 
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priemonėmis)  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

3) 

4.3.2.2. 

VPS priemonė: „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

4) 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.3.2.3. 

VPS priemonė: „NVO 

socialinės veiklos skatinimas 

bei įvairinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5) 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.4. Patvirtinti vietos projektai: 

4.4.1. I VPS prioritetas:  0 0 0 – 10.3.1 

4.4.1.1. 
VPS priemonė: „Ūkio ir verslo 

plėtra  

(kodas LEADER-19.2-6) 
6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.4.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama verslui kaimo 

vietovėse pradėti 

(reglamentuoja KPP)“,  

(kodas LEADER-19.2-6.2) 

6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.4.1.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti 

(reglamentuoja KPP)“, (kodas 

LEADER-19.2-6.4). 

6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.4.1.2. 
VPS priemonė: 

„Bendradarbiavimas“ 

(kodas LEADER-19.2-16.3) 
1A 0 0 0 – 

10.3.1 

 

4.4.1.2.1. 
VPS priemonės veiklos sritis: 
„Parama smulkių veiklos 

1A 0 0 0 – 10.3.1 
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vykdytojų bendradarbiavimui, 

organizuojant bendrus darbo 

procesus ir dalijantis 

infrastruktūra bei ištekliais, 

siekiant plėtoti su kaimo 

turizmu susijusias turizmo 

paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

rinkodarą (reglamentuoja 

KPP)“ (kodas LEADER-19.2-

16.3) 

4.4.1.3. 

NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO)  

(Kodas LEADER-19.2-SAVA-

1 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.4.2. II VPS prioritetas:  0 0 0 - 10.3.1 

4.4.2.1. 

VPS priemonė: „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai 

mokymai susiję su VPS 

priemonėmis)  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

3) 

1C 0 0 0 – 10.3.1 

4.4.2.2. 

VPS priemonė: „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

4) 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.4.2.3. 

VPS priemonė: „NVO 

socialinės veiklos skatinimas 

bei įvairinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5) 

6B 0 0 0 – 10.3.1 
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4.5. Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys: 

4.5.1. I VPS prioritetas:  0 0 0 – 10.3.1 

4.5.1.1. 
VPS priemonė: „Ūkio ir verslo 

plėtra  (kodas LEADER-19.2-6) 
6A 0 0 0 –  

4.5.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama verslui kaimo 

vietovėse pradėti 

(reglamentuoja KPP)“,  

(kodas LEADER-19.2-6.2) 

6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.5.1.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti 

(reglamentuoja KPP)“, (kodas 

LEADER-19.2-6.4). 

6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.5.1.2. 
VPS priemonė: 

„Bendradarbiavimas“ 

(kodas LEADER-19.2-16.3) 
1A 0 0 0 – 10.3.1 

4.5.1.2.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 
„Parama smulkių veiklos 

vykdytojų bendradarbiavimui, 

organizuojant bendrus darbo 

procesus ir dalijantis 

infrastruktūra bei ištekliais, 

siekiant plėtoti su kaimo 

turizmu susijusias turizmo 

paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

rinkodarą (reglamentuoja 

KPP)“ (kodas LEADER-19.2-

16.3) 

1A 0 0 0 – 10.3.1 

4.5.1.3.  

NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO)  

(Kodas LEADER-19.2-SAVA-

6B 0 0 0 – 10.3.1 
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1 

4.5.2. II VPS prioritetas:  0 0 0 – 10.3.1 

4.5.2.1. 

VPS priemonė: „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai 

mokymai susiję su VPS 

priemonėmis)  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

3) 

1C 0 0 0 – 10.3.1 

4.5.2.2. 

VPS priemonė: „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

4) 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.5.2.3. 

VPS priemonė: „NVO 

socialinės veiklos skatinimas 

bei įvairinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5) 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.6. Įgyvendinami vietos projektai:  

4.6.1. I VPS prioritetas:  0 0 0 – 10.3.1 

4.6.1.1. 
VPS priemonė: „Ūkio ir verslo 

plėtra  

(kodas LEADER-19.2-6) 
6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.6.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama verslui kaimo 

vietovėse pradėti 

(reglamentuoja KPP)“,  

(kodas LEADER-19.2-6.2) 

6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.6.1.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti 

(reglamentuoja KPP)“, (kodas 

6A 0 0 0 – 10.3.1 
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LEADER-19.2-6.4). 

4.6.1.2. 
VPS priemonė: 

„Bendradarbiavimas“ 

(kodas LEADER-19.2-16.3) 
1A 0 0 0 – 10.3.1 

4.6.1.2.1.  

VPS priemonės veiklos sritis: 
„Parama smulkių veiklos 

vykdytojų bendradarbiavimui, 

organizuojant bendrus darbo 

procesus ir dalijantis 

infrastruktūra bei ištekliais, 

siekiant plėtoti su kaimo 

turizmu susijusias turizmo 

paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

rinkodarą (reglamentuoja 

KPP)“ (kodas LEADER-19.2-

16.3) 

     10.3.1 

4.6.1.3. 

NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO)  

(Kodas LEADER-19.2-SAVA-

1 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.6.2. II VPS prioritetas:  0 0 0 – 10.3.1 

4.6.2.1. 

VPS priemonė: „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai 

mokymai susiję su VPS 

priemonėmis)  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

3) 

1C 0 0 0 – 10.3.1 

4.6.2.2. 

VPS priemonė: „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

6B 0 0 0 – 10.3.1 
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4) 

4.6.2.3.  

VPS priemonė: „NVO 

socialinės veiklos skatinimas 

bei įvairinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5) 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.7. Įgyvendinti vietos projektai: 

4.7.1. I VPS prioritetas:  0 0 0 – 10.3.1 

4.7.1.1. 
VPS priemonė: „Ūkio ir verslo 

plėtra  

(kodas LEADER-19.2-6) 
6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.7.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama verslui kaimo 

vietovėse pradėti 

(reglamentuoja KPP)“,  

(kodas LEADER-19.2-6.2) 

6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.7.1.1.2. 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti 

(reglamentuoja KPP)“, (kodas 

LEADER-19.2-6.4). 

6A 0 0 0 – 10.3.1 

4.7.1.2. 
VPS priemonė: 

„Bendradarbiavimas“ 

(kodas LEADER-19.2-16.3) 
1A 0 0 0 – 10.3.1 

4.7.1.2.1. 

VPS priemonės veiklos sritis: 
„Parama smulkių veiklos 

vykdytojų bendradarbiavimui, 

organizuojant bendrus darbo 

procesus ir dalijantis 

infrastruktūra bei ištekliais, 

siekiant plėtoti su kaimo 

turizmu susijusias turizmo 

paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

1A 0 0 0 – 10.3.1 
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rinkodarą (reglamentuoja 

KPP)“ (kodas LEADER-19.2-

16.3) 

4.7.1.3. 

NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO)  

(Kodas LEADER-19.2-SAVA-

1 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.7.2. II VPS prioritetas:  0 0 0 – 10.3.1 

4.7.2.1. 

VPS priemonė: „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai 

mokymai susiję su VPS 

priemonėmis)  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

3) 

1C 0 0 00 – 10.3.1 

4.7.2.2. 

VPS priemonė: „Kultūros 

savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

4) 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.7.2.3. 

VPS priemonė: „NVO 

socialinės veiklos skatinimas 

bei įvairinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

5) 

6B 0 0 0 – 10.3.1 

4.8. 
Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai: 
Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį, prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių.  

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 
Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios 

išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių). 
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prisidėta 

(kodas) 

I II III IV V VI 

      

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

4.9.1. Užsitęsęs „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių“ derinimas ir tvirtinimas. 

4.9.2. Ilgos diskusijos ir bendros nuomonės neturėjimas tarp VVGT, NMA ir ŽUM  dėl atrankos kriterijų vietos projektams. 

4.9. 
Išėjus iš darbo VPS administratoriui, finansininkui  dažna darbuotojų kaita, nepakankami darbuotojų gebėjimai ir patirtis administruoti 

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

METAIS 

5.1. 
VPS pasiekimų produkto rodikliai  
Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.  

  
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.): 0 0 

5.1.1.1. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, kuriuos pateikė NVO, 

skaičius (vnt.) 

 0      0   0 0 

5.1.1.2. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, kuriuos pateikė vietos 

valdžios institucija (savivaldybė) 

arba valstybės institucija / 

organizacija, skaičius (vnt.) 

            

5.1.1.3. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, kuriuos pateikė MVĮ, 

skaičius (vnt.) 

0      0    0 0 

5.1.1.4. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, kuriuos pateikė fiziniai 

asmenys, skaičius (iš jų 

ūkininkai) (vnt.): 
Nurodykite vietos projektų, kuriuos 

0      0    0 0 
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pateikė fiziniai asmenys, skaičių. 

Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų 

pateikė ūkininkai. 

5.1.1.4.1. 

iš jų iki 40 m. (iš jų ūkininkai) 
Nurodykite vietos projektų, kuriuos 

pateikė fiziniai asmenys iki 40 m., 

skaičių. Skliausteliuose pažymėkite, kiek 

iš jų pateikė jaunieji ūkininkai. 

         
iš viso: 

 

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) 
Nurodykite vietos projektų, kuriuos 

pateikė fiziniai asmenys kuriems 

daugiau kaip 40 m., skaičių. 

Skliausteliuose pažymėkite, kiek iš jų 

pateikė ūkininkai, vyresni negu 40 m. 

         
iš viso: 

 

moterų: 

0   
iš viso: 

0 

moterų: 

0   iš 

viso: 

0 

moterų:  

0  

vyrų: 

0 

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.) 

            

5.1.2. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-4.2  

5.1.2.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
- - -  - - - - -    

5.1.3. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2 

5.1.3.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
- - - - -  0 - - 0 0 0 

5.1.4. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4 

5.1.4.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
- - - - -  0 - - 0 0 0 

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

5.1.5.1. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.)  

 

- - - - - - -  -    
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5.1.5.2 

VVG teritorijos gyventojų, 

gaunančių naudą dėl pagerintos 

infrastruktūros, skaičius (vnt.) 

- - - - - - -  -    

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

5.1.6.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.)  
- - - - - - -  -    

5.1.6.2. 

VVG teritorijos gyventojų, 

gaunančių naudą dėl pagerintos 

infrastruktūros, skaičius (vnt.) 

- - - - - - -  -    

5.1.7. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.3 

5.1.7.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
 0 - - - - - - - 0 0 0 

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

5.1.8.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
 - -  - - - - -    

5.1.9. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.9 

5.1.9.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
 - - - - - - - -    

5.1.10.  Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.10.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
- - - - - - - 0 - 0 0 0 

5.1.11. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-2 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.11.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 
- - - - - - -  -    

5.1.12. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-3 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.12.1. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, susijusių su inovacijų ir 

bendradarbiavimo skatinimo 

mokymais, skaičius (vnt.) 

 

 - - - - - - - -    
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5.1.12.2. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, susijusių su VVG 

teritorijos gyventojų 

kompiuterinio raštingumo 

mokymais, skaičius (vnt.) 

- - - - - - - -     

5.1.12.3. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, susijusių su verslumo 

(žemės ūkio srityje, ne žemės 

ūkio srityje, socialinio verslo 

srityje) skatinimo mokymais, 

skaičius (vnt.) 

- - -  - -   -    

5.1.12.4. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų, susijusių su kitais nei 

5.1.12.1–12.1.12.3 papunkčiuose 

minimais mokymais, skaičius 

- 0 - - - - - - - 0 0 0 

5.1.12.5. 

Faktinis įvykusių mokymų 

dalyvių skaičius (vnt., ne 

unikalių) 

 

 0 - - - - - - - 0 0 0 

5.1.12.6. 
Mokymų pagal vietos projektus turinys:  
Prašome pateikti šią informaciją: vietos projektų pavadinimus ir jų Nr., nurodykite mokymo temas ir trukmę (akad. val.), mokymų paslaugų teikėjus (pavadinimus, 

įmonės kodus) ir lektorius (vardus ir pavardes): 

5.1.12.6.1. – 

5.1.13. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-4 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.13.1. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 

 

       0  0 0 0 

5.1.14. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-5 (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.14.1. 

Baigtų įgyvendinti vietos 

projektų skaičius (vnt.) 

 

       0  0 0 0 
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5.2.  VPS pasiekimų tikslo rodikliai  

5.2.1. 

Sukurtų naujų darbo vietų (naujų 

etatų) skaičius pagal baigtus 

įgyvendinti vietos projektus 

(vnt.)  

0      0 0  0 0 0 

5.2.2. 

Išlaikytų darbo vietų (etatų) 

skaičius pagal baigtus 

įgyvendinti vietos projektus 

(vnt.)  

       0  0 0 
0 
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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 

Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma (nuo „metai-mėnuo-

diena“ iki „metai-mėnuo-

diena“) 

6.1.1. 

Susitikimai seniūnijose  

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-2015-2023-m-vietos-

pletros-strategijos-susitikimu-2017-m-\grafikas http://www.trakuvvg.lt/lt/jauno-zmogaus-

issukiai-ir-poreikiai-traku-rajone  

http://www.trakuvvg.lt/lt/socialinis-verslas-ir-beglobiai-gyvunai  

10.3.2.2. 2017-02-07 – 2017-11-30 

6.1.2. 

Interesantų konsultavimas seniūnijose  

http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-

vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-

strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose  

10.3.2.3. 2017-11-04 –2017-11-30 

6.1.3. 

Konferencija  

http://www.trakuvvg.lt/lt/konferencija-per-tradicijas-kultura-amatus-bei-verslumo-

skatinima-link-socialinio-verslo  

https://www.facebook.com/trakuvvg/photos/pcb.1655682741120828/1655681221120980/?t

10.3.2.5. 2017-12-07  

III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-2015-2023-m-vietos-pletros-strategijos-susitikimu-2017-m-/grafikas
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-teritorijos-2015-2023-m-vietos-pletros-strategijos-susitikimu-2017-m-/grafikas
http://www.trakuvvg.lt/lt/jauno-zmogaus-issukiai-ir-poreikiai-traku-rajone
http://www.trakuvvg.lt/lt/jauno-zmogaus-issukiai-ir-poreikiai-traku-rajone
http://www.trakuvvg.lt/lt/socialinis-verslas-ir-beglobiai-gyvunai
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/lt/konferencija-per-tradicijas-kultura-amatus-bei-verslumo-skatinima-link-socialinio-verslo
http://www.trakuvvg.lt/lt/konferencija-per-tradicijas-kultura-amatus-bei-verslumo-skatinima-link-socialinio-verslo
https://www.facebook.com/trakuvvg/photos/pcb.1655682741120828/1655681221120980/?type=3&theater
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ype=3&theater  

 

6.1.4.  

Interesantų konsultavimas VVG buveinėje ketvirtadieniais. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/kontaktai 

 

10.3.2-4. 
2017 m. 

Sausis–gruodis. 

6.2.  Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos 2017  ataskaitiniais metais 

Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo veiksmų 

planu 

Datos 

Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma (nuo „metai-mėnuo-

diena“ iki „metai-mėnuo-

diena“) 

6.2.1. Straipsniai vietos spaudoje laikraštyje „Galvė“ 10.3.1. 2017-02-02 iki 2017-12-01 

6.2.2. 

Susitikimai su vietos verslininkais (Verslų lankymas VVG teritorijoje) 

 http://www.trakuvvg.lt/lt/vvg-tesia-marsruta-traku-krasto-verslai-kaime  

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-vvg-s-m-vasario-23-d-toliau-tesia-marsruta-traku-krasto-

verslai-kaime  

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-verslai-kaime-senuju-traku-ir-lentvario-seniunijos 

 

 

10.3.2.1 2017-02-06 iki 2017-11-24 

6.2.3. Informacija socialiniuose tinkluose  10.3.2.1. 2017-01-02 – 2017-12-31 

https://www.facebook.com/trakuvvg/photos/pcb.1655682741120828/1655681221120980/?type=3&theater
http://www.trakuvvg.lt/lt/kontaktai
http://www.trakuvvg.lt/lt/vvg-tesia-marsruta-traku-krasto-verslai-kaime
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-vvg-s-m-vasario-23-d-toliau-tesia-marsruta-traku-krasto-verslai-kaime
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-vvg-s-m-vasario-23-d-toliau-tesia-marsruta-traku-krasto-verslai-kaime
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-verslai-kaime-senuju-traku-ir-lentvario-seniunijos
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https://www.facebook.com/trakuvvg 

 

6.2.4.    

6.3. 
Mokymai, įvykę 2017 ataskaitiniais metais  

Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas 

Sąsaja su VPS 

įgyvendinimo veiksmų 

planu 

Kita informacija  

Įrašykite mokymų dalyvių 

skaičių, taip pat mokymų datas 

(nuo kada iki kada buvo 

vykdoma: tikslios datos ir 

valandų skaičius) 

6.3.1. VVG darbuotojų mokymai 

6.3.1.1. 

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuoti mokymai „Vietos 

veiklos grupių vadybos, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, stiprinimas". 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-valdybos-nariai-mokosi  

 

10.3.2 
6 dalyviai, iš jų 2 darbuotojai  

Gegužės 23, 24 d. 

6.3.1.2. 

ŽŪM  seminaras „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal  Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020m. programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų 

administravimo sistema“. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/arciau-socialinio-verslo 

10.3.2 
3 dalyviai, iš jų 1 darbuotojas  

2017-05-17 

6.3.1.3.  

Trakų krašto VVG darbuotoja dalyvavo mokymų kursų cikle „Jaunimo dalyvavimas 

įgyvendinant LEADER metodą“ 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotoja-dalyvavo-mokymu-kursu-cikle-

jaunimo-dalyvavimas-igyvendinant-leader-metoda 

 

10.3.2 
1 dalyvis,  

2017-10-18 – 2017-11-31 

https://www.facebook.com/trakuvvg
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-valdybos-nariai-mokosi
http://www.trakuvvg.lt/lt/arciau-socialinio-verslo
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotoja-dalyvavo-mokymu-kursu-cikle-jaunimo-dalyvavimas-igyvendinant-leader-metoda
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotoja-dalyvavo-mokymu-kursu-cikle-jaunimo-dalyvavimas-igyvendinant-leader-metoda
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6.3.1.4. 

Žemės ūkio ministerijos seminaras „Paramos galimybės pagal priemonę „Parama verslo 

pradžiai kaimo vietovėse“ Prienuose  

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavimo-zum-organizuotame-

seminare-paramos-galimybes-pagal-priemone-parama-verslo-pradziai-kaimo-vietovese-

1513235500 

 

10.3.2 
3 dalyviai  

2017-11-21 

6.3.1.5. 

Seminaras „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ 

įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“.  

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavo-zemes-ukio-

ministerijos-organizuotame-seminare 

 

10.3.2 
4 darbuotojai  

2017-10-25 

6.3.1.6. 

LR Žemės ūkio ministerijos organizuotas seminaras VVG darbuotojams, kurio tema 

Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „ 

LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/dalyvavome-seminare-vvg-bendradarbiavimo-projektu-rengimas-

ir-igyvendinimas 

 

10.3.2 
1 darbuotojas  

Balandžio 12 d.  

6.3.2. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai  

6.3.2.1. 
Verslo planų sudarymo mokymai“ http://www.trakuvvg.lt/lt/mokesi-vietos-projektu-

pareiskejai.  
10.3.2 

2017-12-12 

8 val., dalyvių 25 asmenys, 

dalyvių sąrašas pridedamas 

6.3.2.2. 
Verslo planų sudarymo mokymai“ http://www.trakuvvg.lt/lt/mokesi-vietos-projektu-

pareiskejai  
10.3.2 

2017-12-22 

8 val., dalyvių 18 asmenų, 

dalyvių sąrašas pridedamas. 

 

IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS 

 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavimo-zum-organizuotame-seminare-paramos-galimybes-pagal-priemone-parama-verslo-pradziai-kaimo-vietovese-1513235500
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavimo-zum-organizuotame-seminare-paramos-galimybes-pagal-priemone-parama-verslo-pradziai-kaimo-vietovese-1513235500
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavimo-zum-organizuotame-seminare-paramos-galimybes-pagal-priemone-parama-verslo-pradziai-kaimo-vietovese-1513235500
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavo-zemes-ukio-ministerijos-organizuotame-seminare
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavo-zemes-ukio-ministerijos-organizuotame-seminare
http://www.trakuvvg.lt/lt/dalyvavome-seminare-vvg-bendradarbiavimo-projektu-rengimas-ir-igyvendinimas
http://www.trakuvvg.lt/lt/dalyvavome-seminare-vvg-bendradarbiavimo-projektu-rengimas-ir-igyvendinimas
http://www.trakuvvg.lt/lt/mokesi-vietos-projektu-pareiskejai
http://www.trakuvvg.lt/lt/mokesi-vietos-projektu-pareiskejai
http://www.trakuvvg.lt/lt/mokesi-vietos-projektu-pareiskejai
http://www.trakuvvg.lt/lt/mokesi-vietos-projektu-pareiskejai
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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. 2017-03-09 

„Dėl  Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 

m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo (2017 m. 

kvietimai)“. 

https://www.facebook.com/trakuvvg/posts/1380652808623824  

 

33 18 54,54 

7.1.2. 2017-06-08 

„Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 

m. vietos plėtros strategijos“  įgyvendinimo (VPS 

administravimo  ir VP taisyklių pasikeitimai, 2017 m. 

kvietimai)“ 

„Dėl socialinio verslo Trakų krašto kaimiškosiose teritorijose“. 

https://www.facebook.com/trakuvvg/posts/1471172812905156  

33  21 63,63 

7.1.3. 2017-10-03 

„Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 

m. vietos plėtros strategijos“ įgyvendinimo.” 

http://www.trakuvvg.lt/lt/pokyciai-po-traku-krasto-vietos-

veiklos-grupes-visuotinio-susirinkimo  

 

35 19 54,28 

7.1.4.  2017-12-07 „Dėl vietos projektų pagal Trakų krašto VVG vietos plėtros 35 23 65,71 

https://www.facebook.com/trakuvvg/posts/1380652808623824
https://www.facebook.com/trakuvvg/posts/1471172812905156
http://www.trakuvvg.lt/lt/pokyciai-po-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-visuotinio-susirinkimo
http://www.trakuvvg.lt/lt/pokyciai-po-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-visuotinio-susirinkimo
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strategiją Kvietimo Nr.1 dokumentų pritarimo.“ 

„Dėl mokymų potencialiems vietos projektų pagal Trakų 

krašto vietos plėtros strategiją pareiškėjams.“ 

https://www.facebook.com/trakuvvg/posts/1655682741120828  

 Vidurkis: 34 20,25 59,56 

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.) 
16 12 1 

7.2.2. Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 1 1 0 

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

7.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 16 12 1 

7.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  29 

7.3. Paaiškinimai 
Iš viso yra 35 nariai. Dar yra 6 VVG nariai – fiziniai asmenys, kurie nėra deleguoti nei verslo, nei NVO, nei savivaldos.  

VVG įvykusių susirinkimų  protokolai svetainėje www.trakuvvg.lt  

 

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. Posėdžio data Svarstyti klausimai Bendras VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, 

https://www.facebook.com/trakuvvg/posts/1655682741120828
http://www.trakuvvg.lt/
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Nr. (metai-mėnuo-

diena) 

Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS 

administravimu ir įgyvendinimu, posėdyje. Jeigu posėdyje buvo 

tvirtinami vietos projektai, nurodykite vietos projektų paraiškos 

teikėjų pavadinimus (arba jų vardus ir pavardes, jeigu tai fiziniai 

asmenys), svarstytų vietos projektų pavadinimus ir VPS 

vykdytojos valdymo organo sprendimą kiekvieno vietos projekto 

atžvilgiu (patvirtintas/nepatvirtintas/grąžintas vertinti iš 

naujo/atidėtas sprendimo priėmimas ir pan.)  

skaičius 
Įrašykite, kiek iš viso posėdyje dalyvavo VVG valdymo organo narių. 

 

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. 2017-01-30 

 Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 

2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (Nr.42VS-

KV-15-1-06785-PR001) įgyvendinimo ataskaitos už 

2016 m. 

https://www.facebook.com/trakuvvg/posts/1340187306003

708  

15  

6 6 3 

8.1.2. 2017-09-14 

Dėl „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 

2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“  

įgyvendinimo ir galimo keitimo pasikeitus „Vietos 

plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėms“.  

Dėl „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklių“ (nauja redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ) 

ir Finansavimo sąlygų aprašo vietos projektams.  

Dėl atrankos kriterijų vietos projektams pagal „Trakų 

krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. 

vietos plėtros strategijos“   priemones.  

10 

4 4 2 

https://www.facebook.com/trakuvvg/posts/1340187306003708
https://www.facebook.com/trakuvvg/posts/1340187306003708
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http://www.trakuvvg.lt/lt/planuojama-kviesti-traku-krasto-

vvg-valdybos-susirinkima  

8.1.3.  2017-10-03 

 Kiti klausimai. E. Makšeckas pasiūlė papildyti VVG 

įstatus ir juose numatyti VVG valdybos pirmininko 

pavaduotojo pareigas. Tai būtų patikimiau VVG 

veiklai, ypač kai bus pradėtos svarstyti vietos projektų 

paraiškos ir  dažniau kviečiami valdybos posėdžiai.  

http://www.trakuvvg.lt/lt/pokyciai-po-traku-krasto-vietos-

veiklos-grupes-visuotinio-susirinkimo  

13 

5 4 4 

8.1.4. 

 

 

2017-12-07  

Dėl jaunimo grupės vadovo. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-valdybos-

posedis-gruodzio-7-d  

 

5 

 

3 

 

4 

<...> 
Bendro VVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdžiuose, 

skaičiaus vidurkis: 
12 

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.) 

8 5 4 

 

3 iš jų iki 40 m. 

 

0 iš jų iki 40 m. 2 iš jų iki 40 m. 

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

0 0 0 

 

0 . 

 

0 iš jų iki 40 m. 0 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. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/planuojama-kviesti-traku-krasto-vvg-valdybos-susirinkima
http://www.trakuvvg.lt/lt/planuojama-kviesti-traku-krasto-vvg-valdybos-susirinkima
http://www.trakuvvg.lt/lt/pokyciai-po-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-visuotinio-susirinkimo
http://www.trakuvvg.lt/lt/pokyciai-po-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-visuotinio-susirinkimo
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-valdybos-posedis-gruodzio-7-d
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-valdybos-posedis-gruodzio-7-d
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8.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 
8 5 4 

3 iš jų iki 40 m. 0 iš jų iki 40 m. 2 iš jų iki 40 m. 

8.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 
17 

 
5  iš jų iki 40 m. 

8.3. 
Paaiškinimai. VVG valdymo organų vykusių susirinkimų protokolai 

interneto svetainėje www.trakuvvg.lt , kitos veiklos svetainės naujienose.  
 

http://www.trakuvvg.lt/
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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.)  

0,5 0,5 1 1 3 

9.2. 

VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių 

ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje (vnt.) 

0,5 0,5 1 1 3 

9.3. 
VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis 

(pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) 
0,5 0,5 1 1 3 

9.4. 
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais 

metais (vnt.) 
1 1 1 1 4 

 

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 
Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, 

kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais 

I II III IV 

10.1. Teritorinis principas 

 

VPS pristatymas ir susitikimai su NVO, smulkaus verslo, savivaldos 

atstovais, amatininkais  visose seniūnijose. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-verslai-kaime-senuju-traku-ir-

lentvario-seniunijos 

Nuo vasario 1 iki gruodžio 

31 d. 

VPS, 42 psl.:„VVG skatins smulkaus ir vidutinio 

verslo atstovus, amatininkus, bendruomenes, 

kitas NVO, bendradarbiaujant su kaimo turizmo 

sodybų savininkais, aktyviai dalyvauti VPS 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-verslai-kaime-senuju-traku-ir-lentvario-seniunijos
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-verslai-kaime-senuju-traku-ir-lentvario-seniunijos
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Konsultacijos visose seniūnijose.  

http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-

pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-

vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-

lankysimes-lapkricio-men-seniunijose 

 

įgyvendinime bei įgyvendinamų projektų pagalba 

pritraukti dar daugiau turistų į Trakų kraštą“. 

 

10.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

 

VPS prioritetai ir priemonės pristatyti spaudoje, interneto svetainėse 

www.trakuvvg.lt, www.trakai.lt, socialiniuose tinkluose,  

susitikimuose.  

 

Konsultacijos visose seniūnijose.  

http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-

pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-

vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-

lankysimes-lapkricio-men-seniunijose 

 

Verslo sektoriaus susitikimas 

http://www.trakuvvg.lt/lt/planuojamos-atviru-duru-dienos-verslo-

sektoriuje 

 

Konsultacijos NVO sektoriui  

http://www.trakuvvg.lt/lt/konsultacija--del-minkstu-vietos-projektu-

paraisku-pildymo 

 

Sausio – gruodžio mėn. 

VPS, 44 psl.:„Organizuojant viešųjų ryšių 

veiksmus, pirmiausiai bus pristatomi VPS 

prioritetai, priemonės, veiklos sritys bei 

įgyvendinimo etapai kiekvienoje seniūnijoje“ 

10.3. Partnerystės principas 

 

Organizuojami atskiri ir bendri susitikimai, VPS pristatymai 

atskiriems sektoriams ir visiems kartu. Visuotiniai susirinkimai ir 

valdybos posėdžiai atviri ir vyksta visoje teritorijoje.  

http://www.trakuvvg.lt/lt/konsultacija--del-minkstu-vietos-projektu-

Sausio-gruodžio mėn. 

VPS.46 psl.:„VVG sieks: kad visų sektorių 

atstovai aktyviai ir glaudžiai dalyvautų VPS 

įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapuose, 

sprendimų priėmime; 

http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/
http://www.trakai.lt/
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-dalyvauti-potencialius-pareiskejus-konsultacijose-del-vietos-projektu-pagal-traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-20152023-m-vietos-pletros-strategija-lankysimes-lapkricio-men-seniunijose
http://www.trakuvvg.lt/lt/planuojamos-atviru-duru-dienos-verslo-sektoriuje
http://www.trakuvvg.lt/lt/planuojamos-atviru-duru-dienos-verslo-sektoriuje
http://www.trakuvvg.lt/lt/konsultacija--del-minkstu-vietos-projektu-paraisku-pildymo
http://www.trakuvvg.lt/lt/konsultacija--del-minkstu-vietos-projektu-paraisku-pildymo
http://www.trakuvvg.lt/lt/konsultacija--del-minkstu-vietos-projektu-paraisku-pildymo
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paraisku-pildymo 

 

http://www.trakuvvg.lt/lt/planuojamos-atviru-duru-dienos-verslo-

sektoriuje 

 

kad visuotiniai susirinkimai ir valdybos posėdžiai 

būtų atviri, suteikiant galimybę visuomenės 

nariams nevaržomai stebėti posėdžių darbo 

eigą;“ 
 

10.4. Inovacijų principas 

 

Dirbama grupėse, dalijamasi patirtimi, naudojamos turimos žinios, 

refleksija. 

Organizuojami susitikimai su verslininkais kiekvienoje seniūnijoje 

jų vykdomo verslo vietoje. 
 
 

Dalyvavimas  seminare  tema „Inovacijos kuriant trumpąsias tiekimo 

grandines, vykusiame .tarptautinės parodos  „Sprendimų ratas 2017“ metu. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-atstovai-dalyvavo-

tarptautineje-parodoje-sprendimu-ratas-2017-1507646817 

 

Dalyvavimas Socialinio versko forume 2017. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/socialinio-verslo-forume-2017 

 

sausio-gruodžio mėn. 

VPS;„Bus taikomi ir VPS rengime jau naudoti 

interaktyvūs metodai, išbandymai, praktikavimas 

(hands-on activities). Bus dirbama grupėse, 

dalijamasi patirtimi, naudojamos turimos žinios, 

refleksija, stengiamasi tenkinti pareiškėjų 

poreikius, žinios pritaikomos – asmeniniu ir/ar 

profesiniu lygiu, formuojama pozityvi ir 

konstruktyvi darbo aplinka, naudojamos naujos 

priemonės.“ 

10.5. Integruoto požiūrio principas 

 

VVG nariai e. paštu, VVG teritorijos gyventojai svetainės 

www.trakuvvg.lt ir socialiniuose tinkluose informuojami apie kitų 

fondų skelbiamus finansavimo konkursus.  Ataskaitiniais metais 

NVO sektorius, paskatintas VVG, dalį „svajonių“ įgyvendino 

pasinaudodami kitų fondų lėšomis. 

 
Dalyvavimas seminare-diskusijoje „Psichikos sveikatos priežiūra 

bendruomenėje: iššūkiai, problemos, bendradarbiavimo perspektyvos“.  

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-atstovai-

dalyvauja-seminare 

 

Sausio–gruodžio mėn. 

„Bendruose susitikimuose pristatant VPS ir 

siekiant prioritetų rezultatų, tiek juridiniai, tiek 

fiziniai asmenys bus supažindinami su kitais 

strateginiais dokumentais, skatinami ieškoti ir 

kitų finansavimo šaltinių.“ 

http://www.trakuvvg.lt/lt/konsultacija--del-minkstu-vietos-projektu-paraisku-pildymo
http://www.trakuvvg.lt/lt/planuojamos-atviru-duru-dienos-verslo-sektoriuje
http://www.trakuvvg.lt/lt/planuojamos-atviru-duru-dienos-verslo-sektoriuje
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-atstovai-dalyvavo-tarptautineje-parodoje-sprendimu-ratas-2017-1507646817
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-atstovai-dalyvavo-tarptautineje-parodoje-sprendimu-ratas-2017-1507646817
http://www.trakuvvg.lt/lt/socialinio-verslo-forume-2017
http://www.trakuvvg.lt/
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-atstovai-dalyvauja-seminare
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-grupes-atstovai-dalyvauja-seminare
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Dalyvavimas socialinio verslo forume tema „Socialinė partnerystė – 

santykis tarp bendruomenės, socialinio verslo ir savivaldos“. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/socialinio-verslo-forume-2017 

 

Visų trijų sektorių atstovams organizuota diskusija Rūdiškėse. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-sausio-18-d-diskusijai-apie-socialinio-

verslo-poreiki 

 

 

10.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Dzūkijos kaimo plėtros partnerių 

asociacija (Dzūkijos VVG) 

http://www.trakuvvg.lt/lt/bendradarbiavimo-sutartis-tarp-traku-krasto-vvg-

ir-dzukijos-vvg 

 

Dalyvavimas informaciniame viešinimo ir aktyvinimo renginyje kartu su 

lauko diena  Alytaus rajone. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/saltalankiai-lankai-mobilios-pirtys-lauko-

dienoje-alytaus-r 

 

 

 Dalyvavimas konferencijoje, skirtoje vietos veiklos grupių (VVG) 

strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 

programos priemonę „Leader programa“. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/nma-su-vvg 

 
 

Priimta Tetritskaro rajono (Gruzija) besikurianti vietos veiklos grupė. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/gruzijoje-steigiasi-vietos-veiklos-grupes 

 

Dalyvavimas konferencijoje „Tinklaveika veikia". 

Sausis–gruodis 

 

2017-12-21 

 

 

 

2017-12-20 

 

 

 

 

 

2017-10-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS: „bus inicijuojamas  

bendradarbiavimo dvišalių sutarčių 

pasirašymas: 1. Su visomis Dzūkų regione 

esančiomis VVG, 2. Su VVG, kurių teritorijos 

ribojasi su Trakų krašto VVG, 3. Su VVG, kurių 

nariai tarpusavyje bendradarbiauja su Trakų 

krašto VVG  nariais kaip atskiri juridiniai 

vienetai. Taip pat inicijuosime sutarčių 

pasirašymą tarp kelių šalių, kurias: 1. jungia 

vienas ar keli tradiciniai amatai, 2. jungia 

respublikinis ar kitos reikšmės kultūrinis bei kitas 

teminis kelias, maršrutas.“.  

„Bus inicijuojamas tarptautinių 

sutarčių pasirašymas su užsienio VVG: 1. Kurios 

buvo susitikusios su Trakų krašto VVG ir dalijosi 

gerąja patirtimi,“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trakuvvg.lt/lt/socialinio-verslo-forume-2017
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-sausio-18-d-diskusijai-apie-socialinio-verslo-poreiki
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvieciame-sausio-18-d-diskusijai-apie-socialinio-verslo-poreiki
http://www.trakuvvg.lt/lt/bendradarbiavimo-sutartis-tarp-traku-krasto-vvg-ir-dzukijos-vvg
http://www.trakuvvg.lt/lt/bendradarbiavimo-sutartis-tarp-traku-krasto-vvg-ir-dzukijos-vvg
http://www.trakuvvg.lt/lt/saltalankiai-lankai-mobilios-pirtys-lauko-dienoje-alytaus-r
http://www.trakuvvg.lt/lt/saltalankiai-lankai-mobilios-pirtys-lauko-dienoje-alytaus-r
http://www.trakuvvg.lt/lt/nma-su-vvg
http://www.trakuvvg.lt/lt/gruzijoje-steigiasi-vietos-veiklos-grupes
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http://www.trakuvvg.lt/lt/leader-skatina-vietos-veiklos-grupiu-

bendradarbiavima 

 

Vilniaus regiono VVG susitikimai (aktyvus dalyvavimas): 

http://www.trakuvvg.lt/lt/vilniaus-regiono-vvg-susitikimas-zebertonyse 

http://www.trakuvvg.lt/lt/vilniaus-regiono-vvg-pasitarimas 

 

Lankytasi Alytaus rajono bendruomenėse. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-nariai-lankesi-alytaus-rajono-

bendruomenese 

 

Kartu su Lietuvos ekologinių ūkių asociacija pagal  projektą „Local Action 

Groups for better EU Communities“ (Vietos veiklos grupės ES 

bendruomenių labui) organizuotas trijų dienų renginys, kur be Lietuvos 

atstovų dalyvavo penkių užsienio šalių partneriai ir projekto 

koordinatoriai.  

http://www.trakuvvg.lt/lt/projekto-local-action-groups-for-better-eu-

communities-veiklos-trakuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginių metu pristatyti VPS prioritetai, 

lankyti VVG nariai vietose.  

10.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

. 

Bendradarbiauta su Savivaldybės tarybos Finansų ir biudžeto komitetu,  

Paskatintos 8 bendruomenės teikti paraiškas į kitus fondus ir gavo 

finansavimą.  
 
 

Dalyvavimas seminare „Smulkaus verslo finansavimo galimybės 

Lietuvoje“. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/dalyvavimas-seminare-smulkaus-verslo-

finansavimo-galimybes-lietuvoje 

 

 

Sausis– gruodis 

VPS:„1.Bendradarbiaus su Savivaldybės 

tarybos Finansų ir biudžeto komitetu dėl 

bendruomenių ar savivaldybės įmonių bei 

įstaigų vietos projektų bendrojo finansavimo 

pagal 2015 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. 

S1-4; 

2.Skatins bendruomenes teikti paraiškas į 

tuos fondus, kur jau turi patirties, savo 

idėjoms įgyvendinti, pradėtoms iniciatyvoms 

tęsti;“ 

 

 

11. HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

http://www.trakuvvg.lt/lt/leader-skatina-vietos-veiklos-grupiu-bendradarbiavima
http://www.trakuvvg.lt/lt/leader-skatina-vietos-veiklos-grupiu-bendradarbiavima
http://www.trakuvvg.lt/lt/vilniaus-regiono-vvg-susitikimas-zebertonyse
http://www.trakuvvg.lt/lt/vilniaus-regiono-vvg-pasitarimas
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-nariai-lankesi-alytaus-rajono-bendruomenese
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-nariai-lankesi-alytaus-rajono-bendruomenese
http://www.trakuvvg.lt/lt/projekto-local-action-groups-for-better-eu-communities-veiklos-trakuose
http://www.trakuvvg.lt/lt/projekto-local-action-groups-for-better-eu-communities-veiklos-trakuose
http://www.trakuvvg.lt/lt/dalyvavimas-seminare-smulkaus-verslo-finansavimo-galimybes-lietuvoje
http://www.trakuvvg.lt/lt/dalyvavimas-seminare-smulkaus-verslo-finansavimo-galimybes-lietuvoje


37 

 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

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 

11.1. Jaunimas 

 

Trakų atvirosios jaunimo erdvės, Lentvario jaunimo centro bei Trakų 

rajono savivaldybės organizuotoje jaunimo konferencijoje „Jauno žmogaus 

iššūkiai ir poreikiai Trakų rajone “ jaunimui pristatyta vietos plėtros 

strategija http://www.trakuvvg.lt/lt/jauno-zmogaus-issukiai-ir-poreikiai-

traku-rajone 

 

Trakų krašto vietos veiklos grupės projektas „PILATESAS TRAKŲ 

KRAŠTE“, iš dalies finansuotas Trakų rajono savivaldybės  

http://www.trakuvvg.lt/lt/pilatesas-traku-kraste-1517237311 

 

Atvirų durų diena „Parama jaunimo verslumo skatinimui pagal Trakų 

krašto VVG vietos plėtros strategiją“  

http://www.trakuvvg.lt/ivyko-atvira-duru-diena-parama-jaunimo-verslumo-

skatinimui-pagal-traku-krasto-vvg-vietos-pletros-strategija 

 

Jaunimo mokymai „Veiklus jaunimas aktyvioje bendruomenėje“  

http://www.trakuvvg.lt/lt/veiklus-jaunimas-aktyvioje-bijunu-kaimo-

bendruomeneje 

 

Trakų krašto VVG darbuotoja dalyvavo mokymų kursų cikle „Jaunimo 

dalyvavimas įgyvendinant LEADER metodą“ 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotoja-dalyvavo-mokymu-

kursu-cikle-jaunimo-dalyvavimas-igyvendinant-leader-metoda 

 

Dalyvauta Nacionaliniame darbo su jaunimu forume „Ateik. Išgirsk. 

Dalinkis.“  

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-grupe-dalyvavo-

nacionaliniame-darbo-su-jaunimu-forume-ateik-isgirsk-dalinkis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis -gruodis 

Pristatyta VPS, jaunimas pakviestas 

dalyvauti projektinėse veiklose įgyvendinant 

tęstinius bei naujus projektus. 

 

Aktyvintas rajono jaunimas 

 

 

Pristatytos VPS priemonės, pagal kurias 

jaunimas gali teikti paraiškas.  

 

 

 
 

 

Gauti siūlymai VVG veiklai gerinti 

dirbant su jaunimu, skatinamas VVG 

patrauklumas jaunimo 

 

 

VPS: „Organizuojant VVG valdybos 

darbą, jaunų žmonių (18-40) dalyvavimą jos 

veikloje užtikrina VVG įstatų 54.5 p.: „ne mažiau 

kaip 5 asmenys iki 40–ties metų amžiaus“. 2015 

m. išrinktoje trejiems metams valdyboje 

kiekvienam sektoriui atstovauja ir jauni žmonės: 

http://www.trakuvvg.lt/lt/jauno-zmogaus-issukiai-ir-poreikiai-traku-rajone
http://www.trakuvvg.lt/lt/jauno-zmogaus-issukiai-ir-poreikiai-traku-rajone
http://www.trakuvvg.lt/lt/pilatesas-traku-kraste-1517237311
http://www.trakuvvg.lt/ivyko-atvira-duru-diena-parama-jaunimo-verslumo-skatinimui-pagal-traku-krasto-vvg-vietos-pletros-strategija
http://www.trakuvvg.lt/ivyko-atvira-duru-diena-parama-jaunimo-verslumo-skatinimui-pagal-traku-krasto-vvg-vietos-pletros-strategija
http://www.trakuvvg.lt/lt/veiklus-jaunimas-aktyvioje-bijunu-kaimo-bendruomeneje
http://www.trakuvvg.lt/lt/veiklus-jaunimas-aktyvioje-bijunu-kaimo-bendruomeneje
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotoja-dalyvavo-mokymu-kursu-cikle-jaunimo-dalyvavimas-igyvendinant-leader-metoda
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotoja-dalyvavo-mokymu-kursu-cikle-jaunimo-dalyvavimas-igyvendinant-leader-metoda
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-grupe-dalyvavo-nacionaliniame-darbo-su-jaunimu-forume-ateik-isgirsk-dalinkis
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-grupe-dalyvavo-nacionaliniame-darbo-su-jaunimu-forume-ateik-isgirsk-dalinkis
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Patvirtinta jaunimo darbo grupė 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-darbo-grupiu-

vadovai 

 

 

 

 

3  yra iki 29 m. ir 4 – iki 40 m.“  

VVG tęs projektines veiklas su jaunimu 

(14–29 m.) įgyvendinant tęstinius projektus 

„Veiklus jaunimas aktyvioje bendruomenėje“, 

„Iuvenes art” ir kitus, finansuojamus iš įvairių 

šaltinių. 

 

11.2. Kultūra 

 

Konferencija   „Per tradicijas, kultūrą, amatus bei verslumo skatinimą link 

socialinio verslo“ kurioje  dalyvavo kultūros darbuotojai, amatininkai 

http://www.trakuvvg.lt/lt/konferencija-per-tradicijas-kultura-amatus-

bei-verslumo-skatinima-link-socialinio-verslo 

 

 Kultūros darbuotojai ir amatininkai įtraukti svečiams pristatant 

Trakų kraštą; 

http://www.trakuvvg.lt/lt/gruzijoje-steigiasi-vietos-veiklos-grupes 
http://www.trakuvvg.lt/lt/projekto-local-action-groups-for-better-eu-

communities-veiklos-trakuose 

 

 

Dalyvavimas tradiciniame renginyje „Kvepia medumi mūsš stalas“. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/kvepia-medumi-musu-stalas 

 

Organizuota akcija „Supakuok Kalėdas“, įtraukiant tautodailininkus 

ir kitus, užsiimančius rankdarbiais; 

 

Kultūros darbuotojams ir NVO pristatyta VPS ir galimybė 

bendradarbiaujant teikti projektus. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/konsultacija--del-minkstu-vietos-projektu-

paraisku-pildymo 

 

Sausis–gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS: „Bus siekiama, kad pristatomi 

tautodailininkų darbai, amatai ir su jai susijusios 

paslaugos atspindėtų regioninį Trakų krašto 

savitumą“ 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-darbo-grupiu-vadovai
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-darbo-grupiu-vadovai
http://www.trakuvvg.lt/lt/konferencija-per-tradicijas-kultura-amatus-bei-verslumo-skatinima-link-socialinio-verslo
http://www.trakuvvg.lt/lt/konferencija-per-tradicijas-kultura-amatus-bei-verslumo-skatinima-link-socialinio-verslo
http://www.trakuvvg.lt/lt/gruzijoje-steigiasi-vietos-veiklos-grupes
http://www.trakuvvg.lt/lt/projekto-local-action-groups-for-better-eu-communities-veiklos-trakuose
http://www.trakuvvg.lt/lt/projekto-local-action-groups-for-better-eu-communities-veiklos-trakuose
http://www.trakuvvg.lt/lt/kvepia-medumi-musu-stalas
http://www.trakuvvg.lt/lt/konsultacija--del-minkstu-vietos-projektu-paraisku-pildymo
http://www.trakuvvg.lt/lt/konsultacija--del-minkstu-vietos-projektu-paraisku-pildymo
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<...>    

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

 

Diskusija, susitikimas  tema „Antrinių žaliavų perdirbimas – 

 dviguba nauda: verslas / socialinis verslas ir  aplinkosauga“ 

konferencijos metu 
http://www.trakuvvg.lt/lt/konferencija-per-tradicijas-kultura-amatus-bei-verslumo-

skatinima-link-socialinio-verslo 

 

 

Kartu su Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir 

viešosios tvarkos skyriumi  organizuota  diskusija „Socialinis verslas: 

beglobiai gyvūnai savivaldybės teritorijoje“. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/socialinis-verslas-ir-beglobiai-gyvunai 

 

Dalyvavimas Aukštadvario regioninio parko renginiuose.  

http://www.trakuvvg.lt/lt/lankytasi-aukstadvario-dvaro-parke 
 

.  

Gruodis 

 

 

 

 

Rugpjūtis  

 

 

 

 

Birželis  

 

VPS: „Kartu su Vilniaus regiono 

aplinkos apsaugos departamento Trakų r. 

agentūra, Trakų istorinio nacionalinio parko ir 

Aukštadvario regioninio parko direkcijomis bus 

organizuojami susitikimai potencialiems vietos 

projektų pareiškėjams, juos konsultuojant, 

suteikiant metodinę pagalbą. Su šiomis įstaigomis 

bus pasirašytos socialinės partnerystės sutartys 

dėl metodinės pagalbos teikimo aplinkosauginiais 

klausimais ir vietos projektų įgyvendinimo metu. 

Siekiant didinti visuomenės aplinkosauginį 

sąmoningumą ir informuotumą apie aplinką, bus 

organizuojamos edukacinės ir švietimo priemonės 

įvairiais aplinkos klausimais.“ 

 

11.4. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas 

 

Principo laikymąsi užtikrina VVG įstatai.  

 

Dalyvavimas verslių moterų apdovanojimo renginyje 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavimo-

zum-organizuotame-seminare-paramos-galimybes-pagal-priemone-

parama-verslo-pradziai-kaimo-vietovese 

 

Patvirtinta 4 narių Moterų ir vyrų lygių galimybių ir 

nediskriminavimo darbo grupė. 

http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-darbo-grupiu-

vadovai 

 

Sausis-gruodis 

 

gruodis 

 

 

 

 

sausis 

 

 

 

 

VPS: „VVG įgyvendindama VPS sieks 

užtikrinti lygias galimybes visiems žmonėms, lyčių 

lygybė ir nediskriminavimas bus skatinamas 

visuose VPS įgyvendinimo etapuose:“ 

 

http://www.trakuvvg.lt/lt/konferencija-per-tradicijas-kultura-amatus-bei-verslumo-skatinima-link-socialinio-verslo
http://www.trakuvvg.lt/lt/konferencija-per-tradicijas-kultura-amatus-bei-verslumo-skatinima-link-socialinio-verslo
http://www.trakuvvg.lt/lt/socialinis-verslas-ir-beglobiai-gyvunai
http://www.trakuvvg.lt/lt/lankytasi-aukstadvario-dvaro-parke
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavimo-zum-organizuotame-seminare-paramos-galimybes-pagal-priemone-parama-verslo-pradziai-kaimo-vietovese
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavimo-zum-organizuotame-seminare-paramos-galimybes-pagal-priemone-parama-verslo-pradziai-kaimo-vietovese
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vvg-darbuotojai-dalyvavimo-zum-organizuotame-seminare-paramos-galimybes-pagal-priemone-parama-verslo-pradziai-kaimo-vietovese
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-darbo-grupiu-vadovai
http://www.trakuvvg.lt/lt/traku-krasto-vietos-veiklos-darbo-grupiu-vadovai


40 

 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

 

VI DALIS. KITA INFORMACIJA 

 

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

METAIS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 
Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies 

teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais 

metais 

I II III IV 

12.1. 
Priimti administruoti VPS darbuotojai: finansininkas, viešųjų ryšių 

specialistas, VPS administratorius. 
Sausis–gruodis 

Administracija: 

– įgyvendina VPS ir stebi VPS 

įgyvendinimo eigą; 

– informuoja VVG narius, VVG valdybą 

ir valdybos pirmininką apie VPS 

įgyvendinimo eigą, lėšų naudojimą; 

 

Administracija: 

administruoja viešąsias lėšas; 

 

13. VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS 

Eil. 

Nr. 
VPS keitimo esmė ir priežastis 

VPS dalių, kurios buvo 

keičiamos ataskaitiniais 

metais, Nr. 

VPS keitimo 

iniciatorius 
Kas inicijavo VPS 

keitimą (VPS 

vykdytoja, Agentūra, 

Ministerija)? 

VPS pakeitimo 

data 
Kada buvo pakeista 

VPS? 

I II III IV V 

 Keitimų nebuvo.    

 

14. VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS 
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Eil. Nr. Pamoka Siūlomi veiksmai 

I II III 

14.1.  BLOGOSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI BLOGOSIOMS 

PAMOKOMS IŠVENGTI 

14.1.1. 
Vietos projektų kvietimų terminas. Vienas kvietimas  per dvejus 

kalendorinius metus (2017 m. gruodis–2018 m. sausis).  

Vietos projektų kvietimo terminus skelbti vienais kalendoriniais 

metais.  

   

14.2. GEROSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS 

PAMOKOMS PASKATINTI 

14.2.1. VPS viešinimas lankant smulkiojo verslo objektus vietose 
Praktiškoms viešinimo priemonėms skirti daugiau lėšų (leisti VVG 

administracijai pačiai spręsti neapribojant lėšų). 

 

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 
Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti 

veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta 

informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais 

I II III IV 

15.1. 

 Dalyvavimas kaip projekto „Local Action Groups for better EU 

Communities“ partnerių  tęstinėse projekto veiklose, Susitikimai su 

Lenkijos VVG (Lenkijos VVG partnerė Rzeszowska Agencja 

Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna). Projekto veiklos vyko 

Trakuose.  

http://www.trakuvvg.lt/lt/projekto-local-action-groups-for-better-eu-

communities-veiklos-trakuose 

 

2017 m. balandžio 7–9 d. 

7.3 „<...>Trakų krašto VVG ketina tęsti 

bendradarbiavimą su partneriais iš Baltijos 

regiono ir 2016–2023 finansavimo 

laikotarpiu tiek pagal LEADER programą, 

tiek pagal kitas programas, finansuojamas ES 

fondų. Trakų krašto VVG, vadovaudamasi 

savo VPS,  sieks stiprinti teritorijos 

ekonomiką, gerinti kaimo gyventojų 

gyvenimo kokybę. Šie  tikslai ir uždaviniai 

yra susiję su Baltijos jūros strategijos 

pagrindiniais tikslais ir uždaviniais.“   

 

http://www.trakuvvg.lt/lt/projekto-local-action-groups-for-better-eu-communities-veiklos-trakuose
http://www.trakuvvg.lt/lt/projekto-local-action-groups-for-better-eu-communities-veiklos-trakuose
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17. KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS 

17.1. Vardas, pavardė Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė 

17.2. Pareigos VPS vadovė 

17.3. Atstovavimo pagrindas VVG pirmininkė 

17.4. Data 2018-01-31  Patikslinta 2018-02-19 

17.5. Parašas ir antspaudas  

________________________ 


