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ĮVADAS 
 

Praėjusio šimtmečio pabaigoje senųjų Europos Sąjungos (ES) šalių kaimo vietovės 

išgyveno tuos pačius sunkumus, kaip ir dabartinė Lietuva – didelę atskirtį tarp miesto ir kaimo, 

kaimo gyventojų senėjimą ir kaimų nykimą. 1991 metais Europos Komisija paskelbė LEADER 

iniciatyvą, kuria siekiama į kaimo plėtros procesą įtraukti visus kaimo gerove suinteresuotus 

partnerius: kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios atstovus. 

2004 metais Lietuvai tapus ES nare, atsivėrė realios galimybės pasinaudoti ES 

struktūrinių fondų parama kaimo plėtrai ir kartu su visomis ES valstybėmis narėmis siekti 

vieno svarbiausių ES tikslų – ekonominės ir socialinės sanglaudos. Viena iš priemonių, 

padedančių pasiekti šių tikslų – LEADER+ pobūdžio priemonė, kuri ES senosiose šalyse tuo 

metu buvo įgyvendinama kaip trečiasis LEADER iniciatyvos etapas. LEADER+ įgyvendinti 

Lietuvos 2004–2006 metų Bendrajame programavimo dokumente (BPD) buvo skirta 9,4 

mln. Lt.  

Lietuvoje 2004–2006 metų laikotarpiu buvo nuspręsta taikyti abiejų Europos Komisijos 

LEADER+ iniciatyvos įgyvendinimo alternatyvų suderintą modelį. Taikant šį modelį, buvo 

ugdomi iniciatyvai įgyvendinti reikalingi įgūdžiai ir administraciniai gebėjimai vietos plėtros 

strategijoms parengti ir joms įgyvendinti. Buvo parengtos 27 bandomosios integruotos 

strategijos. Paremtas 10 strategijų įgyvendinimas, kiekvienai skiriant iki 508 tūkst. Lt paramos. 

Iš viso buvo finansuojama 320 vietos projektų. 

Tyrimo objektas – Lietuvos 2004–2006 metų BPD LEADER+ pobūdžio priemonės tikslų 

ir uždavinių įgyvendinimo, remiantis LEADER principais, įgyvendinimo rezultatai ir pamokos, 

jų panaudojimas rengiant 2007–2013 metų finansinio laikotarpio strateginius LEADER metodo 

įgyvendinimo dokumentus. 

Tyrimo subjektas – 10 vietos veiklos grupių (VVG): jų steigimas, veikla, bandomųjų 

integruotų strategijų rengimo ir įgyvendinimo eiga ir rezultatai. 

Tyrimo tikslas – pasibaigus programavimo laikotarpiui, parengti Lietuvos 2004–2006 metų 

BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ 

įgyvendinimo analizę. 

Tyrimo uždaviniai: 
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1. Atlikti BPD nurodytų priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ pasiekimo, rezultatų ir 

poveikio rodiklių įgyvendinimo analizę. 

2. Ištirti pagal apskritis ir savivaldybes pasiekimo, rezultatų ir poveikio rodiklių įgyvendinimo 

lygį.  

3. Išanalizuoti ir pateikti išvadas dėl pasirinkto bandomojo priemonės „LEADER+ pobūdžio 

priemonė“ įgyvendinimo modelio. 

4. Pateikti rekomendacijas dėl efektyvesnio LEADER metodo priemonių įgyvendinimo 

naujuoju programavimo laikotarpiu. 

5. Atlikti 10 VVG, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, analizę. 

6. Ištirti strategijų įgyvendinimo (įskaitant vietos projektus) problemas ir jų sprendimo būdus 

bei pateikti rekomendacijas dėl jų administravimo tvarkos ir įgyvendinimo tobulinimo. 

7. Ištirti visų VVG, kurios kreipėsi paramos pagal BPD priemonę „LEADER+ pobūdžio 

priemonė“, bendradarbiavimo iniciatyvų mastą ir pobūdį. 

Darbo metodika: ES ir Lietuvos Respublikos strateginių dokumentų ir kitų teisės aktų, 

susijusių su LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimu ir kaimo vietovių plėtros skatinimu, 

analizė, mokslinės literatūros analizė, antrinių statistinių duomenų analizė, anketinės apklausos 

ir interviu metodai, lyginamasis metodas, paremtas atskirų VVG praktikos ir užsienio šalių 

patirties analize bei palyginimu, ekspertinis metodas, paremtas patirtimi ir loginiu palyginimu. 

Tyrimo laikotarpis – 2004–2008 metai. Tyrimas atliktas 2008 metais 7 etapais: 1) BPD 

nurodytų priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ pasiekimo, rezultatų ir poveikio rodiklių 

įgyvendinimo analizė (iki 2008 m. rugsėjo 15 d.); 2) Pasiekimo, rezultatų ir poveikio rodiklių 

įgyvendinimo lygio pagal apskritis ir savivaldybes analizė (iki 2008 m. rugsėjo 15 d.); 3) Pasirinkto 

bandomojo priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo modelio analizė ir išvadų 

pateikimas (iki 2008 m. rugsėjo 30 d.); 4) Rekomendacijų dėl efektyvesnio LEADER metodo 

priemonių įgyvendinimo naujuoju programavimo laikotarpiu parengimas (iki 2008 m. spalio 15 d.); 

5) 10 VVG, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, analizė (iki 2008 m. spalio 15 d.); 

6) Strategijų įgyvendinimo (įskaitant vietos projektus) problemų ir jų sprendimo būdų analizė ir 

rekomendacijų dėl jų administravimo tvarkos ir įgyvendinimo tobulinimo parengimas (iki 2008 m. 

spalio 30 d.); 7) Visų VVG, kurios kreipėsi paramos pagal BPD priemonę ,,LEADER+ pobūdžio 

priemonė“, bendradarbiavimo iniciatyvų masto ir pobūdžio analizė (iki 2008 m. lapkričio 17 d.). 

          Tyrim ą atliko:     
Dr. Ramutė Naujokienė – Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) Žemės ūkio 

politikos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, 

Erika Ribašauskienė – LAEI Kaimo plėtros skyriaus tyrėja, 
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Dr. Vytautas-Pranas Mickus – UAB „Verslo strategija ir projektai“ direktorius, konsultantas 

LEADER metodo įgyvendinimo klausimais, 

Jūratė Čiuknaitė – UAB „Verslo strategija ir projektai“ konsultantė LEADER metodo 

įgyvendinimo klausimais, 

Nomeda Padvaiskaitė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

(NMA) Kaimo plėtros programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausioji 

specialistė,  

Loreta Budrytė – NMA Kaimo plėtros programų departamento Kaimo vystymo programų 

skyriaus vyriausioji specialistė,   

Andrius Kučinskas – NMA Kaimo plėtros programų departamento Projektų administravimo 

skyriaus vyriausiasis specialistas,   

Loreta Ždanovaitė – Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto magistrantė, 

Dovilė Pocevičiūtė – Lietuvos žemės ūkio universiteto magistrantė. 

 

Darbe naudoti šie informaciniai šaltiniai: Lietuvos Respublikos statistikos departamento, 

Lietuvos Respublikos finansų ir žemės ūkio ministerijų, NMA, Programos „LEADER“  ir 

žemdirbių mokymo metodikos centro, LAEI duomenys, ES šalyse atliktų tyrimų rezultatai. 
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1.  LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMON ĖS ĮGYVENDINIMO MODELIO 

ANALIZ Ė  
 

 
LEADER – tai Europos Bendrijos iniciatyva, siekiant išbandyti naujus metodus, 

įgyvendinant ekonominės ir socialinės politikos priemones kaimo vietovėse. Jos paskirtis – skatinti 

vietos iniciatyvas ir partnerystę, įtraukiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus; telkti 

kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu; rengti vietos plėtros strategijas ir organizuoti 

jų įgyvendinimą naujais būdais ir metodais tikslingai naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą. 

Viešoji parama skiriama vietos plėtros strategijų rengimui ir įgyvendinimui, bendradarbiavimui 

ir tinklo kūrimui. 

 

1.1. LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo Lietuvoje teisės aktų apžvalga 

Lietuvos 2004–2006 metų BPD patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935. Šiame dokumente numatytos dvi tarpusavyje glaudžiai susijusios 

priemonės: „LEADER+ pobūdžio priemonė“ ir „Mokymas“. 

BPD numatyta taikyti modelį, kuriame derinamos dvi ES valstybėms kandidatėms siūlomos 

LEADER+ iniciatyvos įgyvendinimo alternatyvos. Šio modelio esmė: pirma – bus imtasi 

pasirengimo veiksmų iniciatyvai įgyvendinti (institucinis ir metodologinis pasirengimas, VVG 

sukūrimas ir veikla), antra – bandomųjų integruotų strategijų, parengtų teritoriniu pagrindu, 

įgyvendinimas.  

              Teisinis šios BPD priemonės pagrindas – reglamento (EB) Nr. 1257/1999 IX skyriaus a 

punktas (naujas 33 straipsnis) ir 2000 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos pranešimas 

(2000/C139/05). Pranešime buvo suformuluoti LEADER metodo principai (partnerystė, 

teritorinis požiūris, integruotas požiūris, principas „iš apačios į viršų“, inovatyvumas, 

bendradarbiavimas ir tęstinumas), kurie tapo pagrindu plėtojant LEADER programą visoje ES. 

Šių principų privalo griežtai laikytis ir Lietuva. 

       LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimas Lietuvoje numatytas pagal dvi veiklos sritis: 

„ Įgūdžių įgijimas“ ir „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“.   

Priemonės tikslas – sukurti LEADER+ metodiką įgyvendinant teritoriniu pagrindu parengtas 

bandomąsias integruotas strategijas. 

Priemonės uždaviniai: 

1. Sukurti institucinę struktūrą ir ugdyti gebėjimus, skatinančius kaimo gyventojų 

ir bendruomenių potencialą per programas, skirtas bendruomenės plėtrai. 
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2. Teikti techninę paramą kaimo vietovių studijoms parengti. 

3. Teritoriniu pagrindu sukurti bandomąsias integruotas strategijas. 

4. Teikti paramą paraiškų parengimui ir bandomųjų integruotų strategijų 

įgyvendinimui. 

5. Skatinti ir stiprinti tarptautinį VVG bendradarbiavimą. 

Remiama veikla, susijusi su įgūdžių įgijimu: techninė parama kaimo vietovių studijoms ir 

bandomųjų integruotų strategijų parengimui; gyventojų informavimui ir mokymui; administratorių, 

bendruomenės ir VVG narių mokymui; informacijos ir patirties sklaidai.  

Remiama veikla, susijusi su bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimu: integruotų 

bandomojo pobūdžio kaimo plėtros strategijų įgyvendinimas; dalyvavimas daugiašaliuose 

bendradarbiavimo projektuose; dalyvavimas tinklo veikloje.  

Tinkamos finansuoti išlaidos patvirtintos pagal veiklos sritis. Veiklai, susijusiai su įgūdžių 

įgijimu: išlaidos vietovės analizei atlikti ir strategijai parengti; kaimo gyventojų informavimo ir 

mokymo išlaidos; išlaidos administratorių, bendruomenės ir VVG narių mokymo kursams, 

susijusiems su gebėjimų ugdymu partnerystės kūrimo, administravimo bei finansų valdymo srityse; 

vertimo išlaidos; išlaidos informavimo, metodinei medžiagai rengti ir platinti bei įgytos patirties 

sklaidai. Veiklai, susijusiai su bandomosiomis integruotomis strategijomis: išlaidos, skirtos VVG 

strategijoms įgyvendinti ir vietos projektams paremti; VVG administravimo išlaidos, įgytos patirties 

sklaidos, vertinimo ir bendradarbiavimo išlaidos; išlaidos, susijusios su dalyvavimu tinkle.  

BPD patvirtinta VVG juridinis statusas ir partnerystės struktūra, reikalavimai VVG teritorijai. 

Dokumente patvirtintos ir bandomųjų integruotų strategijų temos. 

Lietuvos 2004–2006 metų BPD priede nurodyta, koks turėtų būti įgyvendintos priemonės 

poveikis ir įvardyti konkretūs pasiekimo, rezultatų ir poveikio rodikliai bei planuojamos pasiekti jų 

reikšmės.  

BPD priede taip pat pateiktas bendras priemonės finansavimo planas. Bendra paramos suma – 

2714,591 tūkst. eurų, iš jos 2035,944 tūkst. eurų – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų 

fondo orientavimo dalis ir 678,647 tūkst. eurų – nacionalinio biudžeto dalis. 

Priede nurodyta paramos dydis (paramos intensyvumas) ir investavimo sritys, paraiškų 

tvarkymas, projektų vertinimo ir atrankos etapai, specifiniai priemonės atrankos kriterijai (bendrieji 

tinkamumo ir specialieji atrankos kriterijai). Nustatyta, kad VVG gaus paramą atsižvelgiant į 

strategijos kokybę, numatytus tikslus bei gyventojų, gyvenančių VVG teritorijoje, skaičių. 

Per LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo laikotarpį Žemės ūkio ministerija parengė ir 

priėmė daugiau kaip 30 įsakymų, susijusių su šios priemonės įgyvendinimu.  
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Svarbiausiais reikėtų laikyti 2004 m. liepos 7 d. įsakymą Nr. 3D-440 „Dėl gairių 

pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD Kaimo 

plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės ,,LEADER+ pobūdžio priemonė“ veiklos sritį 

,,Įgūdžių įgijimas“ patvirtinimo“ ir 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. 3D-570 „Dėl gairių 

pareiškėjams, teikiantiems paraiškas strategijoms įgyvendinti pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD 

Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities 

,,Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ 

patvirtinimo“. Šiais įsakymais buvo patvirtintos išsamios LEADER+ pobūdžio priemonės projektų 

įgyvendinimo gairės pareiškėjams.  

Siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių, efektyviau panaudoti paramos lėšas ir 

sėkmingiau įgyvendinti projektus, įsakymai buvo tobulinami. Paskutinis pakeitimas – 2006 m. 

rugsėjo 22 d. įsakyme Nr. 3D-377. Tačiau kiekvienas pokytis sukeldavo tam tikros sumaišties 

paramos gavėjų ir administruojančių institucijų santykiuose, pareikalaudavo papildomų darbo ir 

laiko sąnaudų (1, 2 priedai). 

Žemės ūkio ministerija išleido ir kitų svarbių dokumentų, susijusių su LEADER+ pobūdžio 

priemonės įgyvendinimu. 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-144 buvo patvirtinta „LEADER+ 

pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo koordinavimo grupė klausimams, susijusiems su Lietuvos 

2004–2006 metų BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės ,,LEADER+ pobūdžio 

priemonės“ įgyvendinimu bei administravimu, ir teisės aktų projektams nagrinėti. 2007 m. sausio 

12 d. įsakymu Nr. 3D-15 buvo patvirtinta bendradarbiavimo komisija dėl bandomųjų integruotų 

strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD kaimo plėtros ir žuvininkystės 

prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities „bandomosios integruotos 

strategijos“ sektorių „bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“, kuriai pavesta pagal poreikį 

šaukti posėdžius, kuriuose būtų nagrinėjami Lietuvos 2004–2006 metų BPD Kaimo plėtros ir 

žuvininkystės prioriteto priemonės ,,LEADER+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities „Bandomosios 

integruotos strategijos“ sektoriaus „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo 

klausimai bei apžvelgiama patirtis. 2007 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3D-67 buvo patvirtinta 

komisija dėl problemų, susijusių su bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimu, sprendimo, 

kuriai pavesta pagal poreikį kviesti posėdžius problemoms, susijusioms su bandomųjų integruotų 

strategijų įgyvendinimo administravimu, nagrinėti bei teikti pasiūlymus dėl šį procesą 

reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.  

2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 3D-434 patvirtinta institucijų, teikiančių mokslo, mokymo, 

konsultavimo paslaugas pagal LEADER+ pobūdžio priemonės veiklos sritį „Įgūdžių įgijimas“ 

akreditavimo komisija ir akreditavimo taisyklės. Akreditavimo komisijos sudarymo tikslas – 
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užtikrinti mokslo, mokymo, konsultavimo paslaugų teikimo kokybę, kai jos teikiamos tikslinėms 

grupėms, įvardytoms Gairėse pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti pagal Lietuvos 

2004–2006 m. BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio 

priemonė“ veiklos sritį „Įgūdžių įgijimas“ (1 priedas). 

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys LEADER+ pobūdžio priemonės 

įgyvendinimą Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu 

Nr. 935 patvirtintas Lietuvos 2004–2006 metų BPD, jo priedas ir žemės ūkio ministro įsakymai, 

nustatantys LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo gaires.  

 

 

1.2. Institucijų, atsakingų už LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimą, 

funkcijos ir veiklos vertinimas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 patvirtino 

institucijų, atsakingų už ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų BPD 

dokumentui įgyvendinti, administravimą: vadovaujančiąją, tarpinę ir įgyvendinančiąją. Šios 

institucijos turi užtikrinti, kad įgyvendinant projektus būtų finansuojamos tik tinkamos finansuoti 

išlaidos, t. y. visos projekto išlaidos, kurios patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų 

nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai. 

 

Institucijos, atsakingos už ES struktūrini ų fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų 

BPD įgyvendinti, buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. 

nutarimu Nr. 649. LEADER+ pobūdžio priemonei: vadovaujančioji institucija – Finansų 

ministerija, tarpinė institucija – Žemės ūkio ministerija, įgyvendinančioji institucija – NMA. 

 

Vadovaujančioji institucija – institucija, atsakinga už BPD rengimą bei įgyvendinimo 

priežiūrą. Ji vadovauja deryboms su Europos Komisija dėl BPD ir teikia Europos Komisijai 

informaciją apie BPD įgyvendinimo eigą. Vadovaujančioji institucija – Lietuvos Respublikos 

finansų ministerija. 

Siekiant pateikti ataskaitoje šios institucijos savęs vertinimą, organizuojant LEADER+ 

pobūdžio priemonės įgyvendinimo priežiūrą, buvo apklausti Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos specialistai.  
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Apklausos tikslas: įvertinti LEADER+ pobūdžio priemonės rengimo bei įgyvendinimo 

priežiūros eigą. 

Metodika: apklausai atlikti panaudotas apskritojo stalo diskusijos metodas. Diskusijos metu 

buvo pateikti su apklausos tikslais susiję klausimai. Į juos išsamiai atsakė Finansų ministerijos 

specialistai. Atsakymai buvo aptarti.     

Respondentai: Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Struktūrinės paramos 

administravimo priežiūros skyriaus vedėja ir Valdymo ir kontrolės sistemos priežiūros skyriaus 

vedėjo pavaduotoja. 

Apklausos (apskritojo stalo diskusijos) rezultatų aptarimas:  

1. Pasirengimo LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimui vertinimas.  

Už LEADER+ pobūdžio priemonės rengimo ir įgyvendinimo priežiūrą Finansų ministerijoje 

atsakingu buvo paskirtas vienas specialistas. Jis vykdė visų BPD 4 prioriteto priemonių rengimo bei 

įgyvendinimo priežiūrą. Padidėjus darbo apimčiai ar iškilus problemoms, buvo skiriama papildomai 

0,5 etato. Finansų ministerija pagal priskirtas jai funkcijas neturėjo teisės daryti didelės įtakos 

priemonės įgyvendinimui. Buvo tikrinamos tik bendrosios nuostatos, kaip jos atitinka ES ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. Dėl atitikties ES teisės aktams problemų nebuvo. 

Esminė problema buvo darbo organizavimas: vienu metu Žemės ūkio ministerija pateikdavo 

derinti beveik visų priemonių įgyvendinimo gaires, ir tai išderindavo atitinkamo Finansų 

ministerijos skyriaus darbą.  

Finansų ministerijos specialistai dalyvavo Žemės ūkio ministerijos darbo grupėse, 

sudarytose su socialiniais partneriais, LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo problemoms 

nagrinėti. Tačiau Finansų ministerijos atstovai po keleto posėdžių darbo grupių veikloje dalyvauti 

atsisakė, kadangi dalyvavimas darbo grupės veikloje buvo priimamas kaip Finansų ministerijos 

nuomonės išreiškimas, o svarbiausia – kaip pritarimas darbo grupėje priimamiems sprendimams, 

nors Finansų ministerija pritarė ne visiems darbo grupėse priimamiems sprendimams. 

Žemės ūkio ministerija dėl LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo kviesdavo Finansų 

ministerijos specialistus diskutuoti ir su pareiškėjais, o tai neatitiko Finansų ministerijos funkcijų. 

Be to, Finansų ministerijos respondentės pareiškė, kad LEADER+ paprasčiau būtų buvę 

įgyvendinti kaip iniciatyvą (2000–2006 m. laikotarpiu daugelyje ES šalių taip ir buvo 

įgyvendinama), o ne kaip struktūrinę priemonę. Iniciatyvų reglamentavimas buvo paprastesnis nei 

struktūrinių priemonių. Pvz., Lietuvoje kaip iniciatyva buvo įgyvendinama EAQUAL.   

2. LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo vertinimas. 

Finansų ministerijos specialistės akcentavo, kad vertinant bandomąsias integruotas 

strategijas, buvo toleruojamas disbalansas tarp pelno ir nepelno projektų, t. y. beveik visa parama 
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vietos projektams įgyvendinti buvo numatyta skirti ne pelno projektams. Tai iš esmės neatitiko 

LEADER tikslų. Todėl reikėtų tobulinti strategijų kokybės vertinimo sistemą, siekiant optimalaus 

santykio tarp pelno ir ne pelno projektų finansavimo, įgyvendinant strategiją.  

 

           Siekiant optimalaus santykio tarp pelno ir ne pelno projektų finansavimo, reikėtų tobulinti 

strategijų kokybės vertinimo sistemą. 

  

Finansų ministerijos specialistės pastebėjo, kad VVG, vykdant vietos projektus, iškildavo 

problemos dėl to, kad priemonės įgyvendinimo gairės ir taisyklės nebuvo suderintos su LR teisės 

aktais. Žemės ūkio ministerijos specialistai, rašydami gaires, neįvertino, kad VVG, bendruomenės 

neturi nuosavybės teisių į žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą. Dėl to VVG buvo priverstos keisti 

strategijas, nes dėl nekilnojamo turto nuosavybės problemų negalėjo įgyvendinti vietos projektų ir 

tuo pačiu pasiekti iškeltus strateginius tikslus. Respondenčių nuomone, siekiant išspręsti turto 

problemą, galėjo būti numatytas ir platesnis galimų pareiškėjų spektras. Galima buvo išplėsti 

pareiškėjų sąrašą tiesiog įtraukiant partnerius, pvz., savivaldybę, kuri užtikrintų turto panaudojimą 

daugiau kaip penkerius metus. Minėtai problemai išspręsti svarstytina galimybė keisti VVG teisinį 

statusą (iš asociacijos į viešąją įstaigą). Reikia paminėti, kad LEADER+ pobūdžio priemonės 

neatitiktis LR teisės aktams – Lietuvos teisės aktų, o ne priemonės ES teisinio reglamentavimo 

problema.  

Finansų ministerijos specialisčių nuomone, sprendimai dėl LEADER+ priemonės 

įgyvendinimo neretai buvo politizuoti. 

 

Vykdant vietos projektus, iškildavo problemų dėl to, kad priemonės įgyvendinimo gairės ir 

taisyklės nebuvo suderintos su Lietuvos Respublikos teisės aktais (kai kurios Lietuvos teisės aktų 

nuostatos neatitiko ES teisinių nuostatų).  

 

Finansų ministerijos respondentės mano, kad nepagrįstas Žemės ūkio ministerijos 

sprendimas bandomųjų integruotų strategijų rengimui skirti po 12 tūkst. Lt, o jų atnaujinimui 2007–

2013 metų programavimo laikotarpiu – po 70 tūkst. Lt. Tai neefektyvus paramos panaudojimas. 

Aukštas bandomųjų integruotų strategijų įvertinimas rodo tinkamą jų rengimo finansavimą. Tuo 

tarpu iš nepanaudotos 2004–2006 metų paramos sumos racionaliau būtų buvę paremti ne 10, o 

daugiau bandomųjų integruotų strategijų, užuot beveik 6 kartus didinus 2007–2013 metų laikotarpio 

strategijų atnaujinimui ar rengimui skiriamą paramos sumą. 
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Nepagrįstas sprendimas bandomųjų integruotų strategijų rengimui skirti po 12 tūkst. Lt, o 

jų atnaujinimui 2007–2013 metų programavimo laikotarpiui – po 70 tūkst. Lt. Tai neefektyvus 

paramos panaudojimas. 

 

Finansų ministerija savo iniciatyva keitė mokėjimo būdą. Norėdamos gauti avansą, VVG 

privalėjo turėti banko garantiją. Šio reikalavimo išimtinai LEADER+ pobūdžio priemonei buvo 

atsisakyta. Tai buvo vienas iš esminių gairių pakeitimų. VVG buvo sudarytos galimybės derinti ir 

avansinį, ir kompensacinį mokėjimo būdus. Svarbu tik tinkamai pagrįsti išlaidas.  

Finansų ministerija mano, kad Žemės ūkio ministerija gali nustatyti VVG tokį 

administravimo lygmenį, kuris atitinka VVG administracinius gebėjimus. Tačiau viešųjų pirkimų 

kontrolę bet kokiu atveju turi atlikti NMA. Finansų ministerija rekomenduoja, kad NMA ir ateityje 

vykdytų VVG viešųjų pirkimų kontrolę. 

Vietos projektų viešuosius pirkimus NMA taip pat turėtų kontroliuoti. Šiuo atveju kontrolės 

procedūros turi ir tam tikrą konsultacinį pobūdį. Jei VVG bus perduota visa vietos projektų viešųjų 

pirkimų kontrolė, tai už neatitikimus, atliekant patikras, VVG turėtų būti baudžiama. Finansų 

ministerija mano, kad visas kitas vietos projektų administravimo procedūras tikslinga deleguoti 

VVG. 

 

Finansų ministerija rekomenduoja, kad NMA ir ateityje vykdytų viešųjų pirkimų kontrolę, 

įskaitant vietos projektus. Visas kitas vietos projektų administravimo procedūras tikslinga 

deleguoti VVG. 

 

Finansų ministerijos specialisčių nuomone, galima būtų supaprastinti procedūras tarp VVG 

ir vietos projektų pareiškėjų, pvz., paprastesnės paraiškų formos. 

Finansų ministerijos respondentės teigia, kad siekiant racionalaus paramos lėšų paskirstymo, 

turėtų būti numatytos maksimalios išlaidų ribos ne tik administravimui, bet visoms išlaidų 

kategorijoms. Be to, nustatyti, kad išlaidos administravimui gali būti patirtos tik darbo sutarčių 

pagrindu, bet negali būti autorinių sutarčių objektas. Todėl, jei administravimo išlaidos bus patirtos 

autorinių sutarčių pagrindu, mokesčių inspekcija gali taikyti teisės aktais numatytas sankcijas VVG.   

 

Finansų ministerija pabrėžė, kad išlaidos administravimui gali būti patirtos tik darbo 

sutarčių pagrindu.  
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Finansų ministerijos specialistai nurodė, kad teigiamai įvertintos ir paremtos strategijos 

buvo labai dažnai keičiamos jų įgyvendinimo metu. Todėl yra pavojus, kad po tų keitimų jos gali 

neatitikti pirminių tikslų, kuriems pasiekti buvo skirta parama. Todėl už strategijų keitimą, kai 

keičiami strategijų tikslai ir uždaviniai arba priemonės (ir dėl to nebelieka tarp jų sąsajų) arba kai 

lieka neįgyvendinti pirminiai strategijos tikslai (kuriems pasiekti buvo skirta parama), ateityje turėtų 

būti numatytos sankcijos.  

 

Už strategijų keitimą (jei keičiami strategijų tikslai, uždaviniai arba priemonės ir dėl to 

nebus pasiekti pirminiai strategijos tikslai) ateityje turėtų būti numatytos sankcijos.  

 

Tyrėjai su kai kuriais Finansų ministerijos specialisčių teiginiais nenorėtų sutikti, jie pritaria, 

kad LEADER+ paprasčiau būtų buvę įgyvendinti kaip iniciatyvą, o ne kaip struktūrinę priemonę. 

Tačiau pažymi, kad pasirinktais modelis 2000–2006 metų laikotarpiu buvo stiprus pagrindas 

pasirengti LEADER metodo įgyvendinimui 2007–2013 metų laikotarpiu.  

Tyrėjų manymu, Finansų ministerijos atstovai nevisiškai pagrįstai atsisakė dalyvauti Žemės 

ūkio ministerijos darbo grupių veikloje ir pareikšti savo nuomonę. Darbo grupių veiklos tikslas 

nebuvo sprendimų priėmimas, o tik nuomonės suformavimas atitinkamais LEADER įgyvendinimo 

klausimais.  

Tyrėjai taip pat mano, kad prioritetas ne pelno projektams atitiko LEADER+ pobūdžio 

priemonės tikslus (įgūdžių įgijimas ir kaimo gyventojų aktyvinimas)._ 

Žemės ūkio ministerijos sprendimu, bandomųjų integruotų strategijų rengimui skirtų 12 

tūkst. Lt iš tiesų nepakako, jos buvo priverstos ieškoti rėmėjų, tačiau VVG strategijų neprivalėjo 

pateikti NMA, todėl joms rengti skirtų finansavimo sumų nereikėtų lyginti su 2007–2013 metų 

vietos plėtros strategijų, kurias būtina pristatyti NMA, finansavimu.   

Tarpinė institucija – institucija, atsakinga už jai priskirtų BPD priemonių įgyvendinimą bei 

priežiūrą ir paramos projektams planavimą.  

Tarpinė institucija rengia atitinkamas BPD ir BPD priedo dalis, paskirsto lėšas tarp 

institucijos administruojamų BPD priemonių, atlieka priemonių įgyvendinimo priežiūrą, seka 

asignavimų panaudojimą, tvarko tinkamų finansuoti išlaidų apskaitą. Pagal kompetenciją dalyvauja 

rengiant teisės aktus, inicijuoja BPD ir BPD priedo pakeitimus. Tarpinė institucija nustato projektų 

atrankos kriterijus, paraiškų formas ir jų pildymo reikalavimus, sudaro projektų atrankos komitetus, 

priima sprendimus dėl paramos projektui skyrimo, rengia mokėjimo paraiškas valstybės iždui, 
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rengia BPD priemonių įgyvendinimo ir finansavimo ataskaitas, atlieka kontrolės, informavimo ir 

viešinimo funkciją. Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 

Siekiant ataskaitoje pateikti šios institucijos savęs vertinimą, organizuojant LEADER+ 

pobūdžio priemonės įgyvendinimą, buvo atlikta Žemės ūkio ministerijos specialistų, susijusių su 

šios priemonės įgyvendinimu, apklausa.  

Apklausos tikslas: išanalizuoti ir pateikti išvadas dėl pasirinktojo bandomojo LEADER+ 

pobūdžio priemonės įgyvendinimo modelio ir pateikti rekomendacijas dėl efektyvesnio LEADER 

metodo priemonių įgyvendinimo.  

Metodika: apklausai atlikti panaudotas apskritojo stalo diskusijos metodas. Diskusijos metu 

buvo pateikti su apklausos tikslais susiję klausimai, į juos išsamiai atsakė Žemės ūkio ministerijos 

specialistai. Atsakymai buvo aptarti.     

Respondentai: Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios 

veiklos priemonių koordinavimo skyriaus vedėja, vyriausiosios specialistės.  

Apklausos (apskritojo stalo diskusijos) rezultatų aptarimas:   

1. Pasirengimo LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimui vertinimas.  

Lietuva buvo naujokė įgyvendinant LEADER. Rengiant programinius dokumentus, 

susijusius su priemonės įgyvendinimu 2004–2006 metais, Žemės ūkio ministerija bendradarbiavo 

su Finansų ministerija, kuriai tarpininkaujant buvo įgyvendintas Žemės ūkio ministerijos specialistų 

administracinių gebėjimų ugdymo ir potencialių VVG aktyvinimo PHARE programos SPP III 

projektas. 

Lietuvoje LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo programiniai dokumentai (Lietuvos 

2004–2006 metų BPD ir šio dokumento priedas) buvo rengiami pasitelkiant Švedijos ir kitų ES 

šalių ekspertų pagalbą. Be to, Žemės ūkio ministerija, tarpininkaujant Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerijai, inicijavo Žemės ūkio ministerijos, NMA specialistų ir VVG gebėjimų 

ugdymo projektą pagal SAIDA programą. Taip pat buvo organizuojami informaciniai seminarai 

kiekvienoje apskrityje. Taigi Žemės ūkio ministerijos specialistai patys parengė LEADER+ 

pobūdžio priemonės atskirų veiklų įgyvendinimo taisykles (gaires). 

 

Lietuvos parengti LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo programiniai dokumentai 

buvo teigiamai įvertinti naujųjų ES narių šalių. Lietuviškojo LEADER+ pobūdžio priemonės 

įgyvendinimo modelio elementai buvo įgyvendinami ir kai kuriose ES šalyse naujokėse. 

 

 2. LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo vertinimas. 
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Priemonės specifika ir principai lėmė tai, kad, įsisavinant ES paramą pagal LEADER+ 

pobūdžio priemonę, atsirado nauji kaimo plėtros veikėjai – VVG. Tai buvo viena esminių prielaidų 

pereiti prie naujo kaimo plėtros planavimo modelio, taikant kertinį partnerystės ir kitus LEADER 

principus.   

Priemonės įgyvendinimo aprašymo projekte buvo nutarta mokėjimo funkcijas atiduoti 

VVG. Ši nuostata prieštaravo Finansų ministerijos nuostatoms ir reikalavimams. Todėl jos buvo 

atsisakyta. Tai tam tikra prasme tai sumenkino VVG vaidmenį ir reikšmę.    

Paramos įgūdžių įgijimui teikimo pradžioje paramos kreipėsi konsultavimo paslaugas 

teikiančios įmonės, o ne pačios VVG. Tai sudarė prielaidas konsultantams suformuoti prioritetus, 

atitinkančius daugiau jų nuomonę, o ne vietos bendruomenės poreikius. Dėl to tolimesniuose 

įgūdžių ugdymo etapuose pareiškėjais šioms veikloms finansuoti galėjo būti tik VVG. 

Siekdama užtikrinti tinkamą pasirengimą bandomosioms integruotoms strategijoms parengti 

ir įgyvendinti, Žemės ūkio ministerija organizavo seminarus Vilniuje ir Lietuvos apskrityse. 

Pirmajame etape strategijų parengimui buvo skirta po 12 tūkst. Lt, bet nereikalaujama, kad jos būtų 

pristatytos vertinti. Antrajame etape parama padidinta iki 70 tūkst. Lt ir pareikalauta strategijos 

projektus pristatyti vertinti. 

Žemės ūkio ministerijos pastangos, inicijuojant įgūdžių įgijimo veiklą, davė teigiamų 

rezultatų. Buvo parengtos 27 bandomosios integruotos strategijos, kurių dauguma gavo aukštą 

įvertinimą. Tai lėmė, kad vietoje planuotų 7 buvo finansuojamas 10 bandomųjų integruotų strategijų 

įgyvendinimas. Dėl to pakito finansinės paramos proporcijos tarp priemonės veiklų, t. y. buvo 

padidintas finansavimas strategijų įgyvendinimui. 

Strategijų finansavimo mechanizmas buvo gana sudėtingas, tačiau atsižvelgiant į pareiškėjų 

poreikius ir įvertinus teisines-ekonomines galimybes buvo nuolatos tobulinamas. Kito nuostatos dėl 

PVM kompensavimo, viešųjų pirkimų vykdymo, nekilnojamojo turto nuosavybės, mokėjimo 

prašymų skaičiaus ir avanso dydžio, įnašo natūra. 

Stojimo sutartyje buvo numatyta remti bendradarbiavimo projektus, tačiau BPD ir 

priemonės įgyvendinimo gairėse remti tokius projektus nebuvo numatyta. 

Siekiant sėkmingai įgyvendinti priemonę „LEADER+ pobūdžio priemonė“ 2004–2006 

metais, žemės ūkio ministro įsakymais buvo sudarytos darbo grupės priemonės įgyvendinimo 

darbams koordinuoti ir iškilusioms problemoms spręsti.  

Žemės ūkio ministerija apie LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo eigą nuolatos 

informavo Europos Komisijos LEADER+ priežiūros komitetą. Taip buvo sudarytos prielaidos 

nuolatiniam priemonės įgyvendinimo koordinavimui ir konsultavimui. 
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LEADER+ pobūdžio priemonės inovatyvumas lėmė tam tikrus jos įgyvendinimo 

sunkumus. Tačiau tarpinė institucija, konsoliduodama socialinių partnerių pastangas, siekė 

palankių teisinių prielaidų priemonei įgyvendinti. Nuolatos stebėdama priemonės 

įgyvendinimo eigą ir atsižvelgdama į paramos gavėjų pastabas bei pasiūlymus, tobulino 

priemonės įgyvendinimo modelį, reglamentuojančius teisės aktus, išlaikant BPD įtvirtintus 

LEADER+ priemonės principus. 

Įgyvendinančioji institucija – institucija, atsakinga už priskirtų BPD priemonių projektų 

administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą.  

Įgyvendinančioji institucija skelbia kvietimus teikti projektų paraiškas, vertina jas, rengia 

projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir teikia jas tarpinei institucijai, suudaro paramos sutartis su 

paramos gavėjais, atlieka projektų priežiūrą jų įgyvendinimo laikotarpiu, tikrina projektus jų 

įgyvendinimo vietose, tvarko informacinę sistemą ir saugo tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir 

išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, rengia projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia jas 

tarpinei institucijai, vykdo informavimo ir viešinimo funkcijas, pagal kompetenciją dalyvauja 

rengiant teisės aktus, nustatančius detalias ES struktūrinių fondų administravimo funkcijų atlikimo 

taisykles ir procedūras. Įgyvendinančioji institucija – NMA. 

Siekiant ataskaitoje pateikti šios institucijos savęs vertinimą, organizuojant LEADER+ 

pobūdžio priemonės įgyvendinimą, buvo atlikta NMA specialistų, susijusių su šios priemonės 

įgyvendinimu, apklausa.  

Apklausos tikslas: išanalizuoti bei pateikti išvadas dėl pasirinktojo bandomojo 

LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo procedūrų ir pateikti siūlymus dėl efektyvesnio 

LEADER metodo priemonių įgyvendinimo.  

Metodika: apklausai atlikti panaudotas apskritojo stalo diskusijos metodas. Diskusijos 

metu buvo pateikti su apklausos tikslais susiję klausimai, į juos atsakė NMA specialistai. Atsakymai 

buvo aptarti.     

Respondentai: NMA Kaimo plėtros programų departamento Kaimo vystymo 

programos skyriaus vyriausiosios specialistės.  

Apklausos (apskritojo stalo diskusijos) rezultatų aptarimas.   

Priemonės įgyvendinimo pradžioje su LEADER+ pobūdžio priemone dirbo 6 

specialistai. Kiekvienam iš jų teko 7–8 VVG. Visos paramos sutartys ir pirmieji projektai buvo 

administruojami Projektų administravimo skyriuje. 2008 metų pabaigoje pagal LEADER+ pobūdžio 

priemonę finansuojamus projektus administravo ir jų įgyvendinimo priežiūrą vykdė 2 Kaimo 

vystymo programų skyriaus specialistai. Numatoma, kad 2007–2013 metų laikotarpiu Lietuvos 
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kaimo plėtros programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemones administruos ir 

įgyvendinimą prižiūrės 8–9 NMA specialistai.   

1. Pasirengimo LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimui vertinimas.  

Pagalba administraciniams gebėjimams ugdyti buvo teikiama iš ES struktūrinių fondų.  

Kadangi LEADER+ pobūdžio priemonė Lietuvai buvo nauja priemonė, kurios įgyvendinimui kaimo 

gyventojų įgūdžiai buvo tik formuojami, NMA specialistai vykdė ir pareiškėjų konsultavimą.  

NMA specialistai pabrėžė VVG administratorių mokymų projektų administravimo 

klausimais svarbą. Jų nuomone, mokymus turėtų vykdyti tik tie konsultantai, kurie geriausiai 

išmano praktinį projektų administravimą ir su juo susijusias subtilybes. Tokie mokymai įgautų 

praktinių mokymų pobūdį ir būtų ženkliai efektyvesni už teorinius mokymus, vedamus „išorinių“ 

lektorių-teoretikų. 

2. LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo vertinimas. 

NMA specialistai išskirtinių problemų, administruojant ir vykdant priemonės 

įgyvendinimo priežiūrą (tinkamų finansuoti išlaidų rizikingumas, pareiškėjų tinkamumas, remtinų 

veiklų sąrašo tinkamumas), neidentifikavo. NMA specialistų buvo akcentuota, kad ateityje tikslinga 

būtų vėl nustatyti maksimalią ribą viešinimo, kelionių ir ryšių išlaidoms. Kitų tinkamų finansuoti 

išlaidų rizikingumas neįžvelgtas. 

NMA specialistai pabrėžė, kad dalis skirtingų vietovių VVG strategijų yra identiškos. 

Tai lėmė kvalifikuotų konsultantų, padedančių VVG rengti vietos plėtros strategijas, įtaka. 

Lietuvoje tokių konsultantų mažai, todėl 2004–2006 metais vienas konsultantas konsultavo iki 5, o 

2007–2013 metų laikotarpiu – dar daugiau VVG. Be to, konsultantai – tai ne regiono, kuriam 

rengiama strategija, o didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus ar Kauno) gyventojai.  

NMA specialistų nuomone, bandomąsias integruotas strategijas įgyvendinusioms 

VVG, rengiant vietos plėtros strategijas ateityje, skirti paramos konsultavimo paslaugų pirkimui 

nėra būtina. Konsultavimo paslaugų pirkimui (strategijų rengimui) numatytas tinkamas finansuoti 

išlaidas tikslinga būtų perkelti darbo užmokesčiui samdomiems VVG darbuotojams. Patirties 

turinčios VVG pasirengti strategijas sugebėtų ir privalėtų pačios. Taip būtų užtikrintas strategijų 

unikalumas ir išskirtinumas. Konsultantai tokias VVG galėtų konsultuoti tik strategijų 

administravimo klausimais. 

 NMA specialistai pritaria 2007–2013 metų strategijų administravimo modeliui. Tačiau 

įžvelgia grėsmę, kad dėl menkos bandomąsias integruotas strategijas neįgyvendinusių ir neseniai 

įsikūrusių VVG ES paramos administravimo praktinės patirties, gali kilti problemų dėl VVG darbo 

kokybės ir operatyvumo, ypač viešųjų pirkimų ir mokėjimų srityje. Todėl konsultacines paslaugas ir 
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mokymus projektų administravimo klausimais visų pirma reikėtų skirti bandomąsias integruotas 

strategijas neįgyvendinusioms ir naujoms VVG.   

 

NMA specialistai siūlo: toms VVG, kurios neturi bandomųjų integruotų strategijų 

įgyvendinimo ir vietos projektų administravimo patirties, prioriteto tvarka nukreipti 

konsultacines paslaugas ir mokymus strategijų įgyvendinimo bei vietos projektų administravimo 

klausimais, ypatingą dėmesį skiriant praktinei mokymų pusei.  

 
Tyrėjai mano, kad kai kurių bandomųjų integruotų strategijų identiškumą lėmė ne tik 

konsultantų, padedančių VVG rengti strategijas, įtaka. Tai labiau įtakos turėjo unifikuoti 

reikalavimai strategijų struktūrai ir identiškos daugelio Lietuvos kaimo vietovių ekonominės ir 

socialinės problemos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

2. LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDRAJAME PROGRAMAVIMO 
DOKUMENTE NURODYT Ų PRIEMONĖS  

„ LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMON Ė“  
PASIEKIMO, REZULTAT Ų IR POVEIKIO RODIKLI Ų ANALIZ Ė 

 
 

2.1. LEADER+ pobūdžio priemonės pasiekimo, rezultatų ir poveikio rodikli ų 
analizė 

  
LEADER+ pobūdžio priemonės pasiekimo, rezultatų ir poveikio rodiklių analizei 

atlikti buvo panaudoti NMA duomenys, projektų įgyvendinimo ataskaitos. Ataskaitos rodo, kad 

gavus finansavimą pagal LEADER+ pobūdžio priemonę iš viso buvo įgyvendinti 106 projektai. 

Skirta paramos suma šiems projektams įgyvendinti – 8.348.325 Lt (4 priedas).  

Daugiausia projektų buvo įgyvendinta pagal veiklą „Įgūdžių įgijimas“ (net 91 proc. 

visų įgyvendintų projektų). Tokį minėtos veiklos įgyvendinimo mastą lėmė tai, kad Lietuvoje 

LEADER+ pobūdžio priemonė buvo įgyvendinama pirmą kartą. Sėkmingam LEADER principų 

įgyvendinimui ir 2004–2006 metų, ir 2007–2013 metų laikotarpiui buvo būtini pasirengimo darbai. 

Todėl prioritetas buvo skiriamas projektams, kuriais buvo siekiama, kad kuo daugiau kaimo 

gyventojų įgytų įgūdžių ir galėtų aktyviai dalyvauti kaimo plėtros procesuose, kad gebėtų 

įgyvendinti projektus, vadovaujantis LEADER principais.  

Pagal veiklą „Įgūdžių įgijimas“ įgyvendintiems projektams teko 39 proc. paramos, o 

pagal veiklą „Bandomosios integruotos strategijos“ – 61 proc. Paramos įgyvendintiems projektams 

pasiskirstymas pagal veiklas pateiktas 1 lentelėje.   

 

1 lentelė. Įgyvendintų projektų ir paramos jiems pasiskirstymas pagal veiklas 

 

Sektorius Projektų 
skaičius 

Paramos 
suma, Lt 

Veiklos sritis „Įgūdžių įgijimas“  

1. Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui ir integruotų 
bandomųjų strategijų parengimui, atsižvelgiant į gyventojų poreikius 

55 2.263.350 

2. Gyventojų informavimas ir mokymas, siekiant skatinti aktyvų jų 
dalyvavimą kaimo plėtros procese 

3. Administratorių, bendruomenės ir VVG narių mokymo kursai, susiję 
su gebėjimų ugdymu partnerystės kūrimo, administravimo ir finansų 
tvarkymo srityse 

41 998.439 

Veiklos sritis „Bandomosios integruotos strategijos“  

1. Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas 10 5.086.536 
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Iš viso 106 8.348.325 

Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys, 2008 m. lapkritis.  

 Įgyvendinamų projektų pagal veiklas ir jiems skirtų finansinių išteklių proporcijos 

pateiktos 1 paveiksle. 
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Įgyvendinti projektai Parama

1 veiklos sritis 1 sektorius

1 veiklos sritis 2 ir 3 sektoriai

2 veiklos sritis 1 sektorius

proc. 

 

1 pav. Įgyvendintų projektų skaičiaus ir paramos įgyvendintiems projektams pasiskirstymas 
pagal veiklas, proc.  
 
Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys, 2008 m. lapkritis.  

 

Anksčiau paminėtus 106 projektus įgyvendino 34 VVG ir 6 akredituotos 

konsultavimo įstaigos.  

VVG kreipėsi paramos ir įgyvendino projektus pagal 1 veiklos srities „Įgūdžių 

įgijimas“ 1 sektorių „Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui ir integruotų 

bandomųjų strategijų parengimui atsižvelgiant į gyventojų poreikius“ bei 2 veiklos srities 

„Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“. 

Paramos pagal 1 veiklos srities 2 sektorių „Gyventojų informavimas ir mokymas siekiant skatinti 

aktyvų jų dalyvavimą kaimo plėtros procese“ ir 3 sektorių „Administratorių, bendruomenės ir VVG 

narių mokymo kursai, susiję su gebėjimų ugdymu partnerystės kūrimo, administravimo ir finansų 

tvarkymo srityse“ VVG nebuvo pareiškėjais, todėl projektų neįgyvendino.    

Iš 106 projektų 65, arba 61 proc. visų įgyvendintų projektų, įgyvendino VVG ir įsisavino 

7.349.886 Lt, arba 88 proc. projektams įgyvendinti skirtos paramos (2 lentelė). 
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2 lentelė. Pagal priemonę „ LEADER+ pobūdžio priemonė“ įgyvendintų projektų ir paramos 
pasiskirstymas pagal pareiškėjus   
 

 
 

 Įgyvendinta 
projektų  

Paramos suma 

Pareiškėjo/ paramos gavėjo 
pavadinimas 

pareiškėjų/ 
paramos 
gavėjų 

skaičius 

vnt. proc. nuo 
bendro 

skaičiaus 

Lt proc. nuo  
visos 

paramos 

VVG 34 65 61 7.349.886 88 
Akredituotos konsultavimo 
institucijos 

6 41 39 998.439 12 

Iš viso 40 106 100 8.348.325 100 

Šaltinis: Apskaičiuota remiantis NMA duomenimis, 2008 m. lapkritis.  

 

Penkios VVG, arba 15 proc. iš visų (34) grupių, įgyvendino po 3 projektus t. y. 

parengė bandomąją integruotą strategiją, ją įgyvendino ir parengė vietos plėtros strategiją 2007–

2013 metams. 21 VVG, arba 62 proc., įgyvendino po 2 projektus, t. y. parengė bandomąją 

integruotą strategiją, ją įgyvendino arba parengė bandomąją integruotą ir vietos plėtros strategiją 

2007–2013 metams. 8 vietos VVG, arba 23 proc., įgyvendino po 1 projektą, t. y. parengė 

bandomąją integruotą arba vietos plėtros strategiją 2007–2013 metams (2 pav., 3 lentelė).    

23

62

15
Įgyvendinusių po 1 projektą VVG
proc.

Įgyvendinusių po 2 projektus VVG
proc.

Įgyvendinusių po 3 projektus VVG
proc. 

 

2 pav. Vietos veiklos grupių suskirstymas pagal įgyvendintų projektų skaičių, proc.  
 
Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys, 2008 m. lapkritis.  

 
Pažymėtina, kad iš 5 VVG, įgyvendinusių po 3 projektus, tik viena Ukmergės rajono 

VVG turėjo patirties, įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus.  

  
3 lentelė. Vietos veiklos grupių aktyvumas įgyvendinant projektus pagal LEADER+ pobūdžio 
priemonę 2004–2006 metais    
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Vietos veiklos grupės pavadinimas Įgyvendintų projektų 
skaičius, vnt. 

Biržų r. VVG 1 
Kalvarijos VVG 1 
Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“ 1 
Panevėžio r. VVG 1 
Pasvalio r. VVG 1 
Sūduvos VVG 1 
Šakių krašto VVG 1 
Širvintų r. VVG 1 
Akmenės r. VVG 2 
Asociacija „Lamatos žemė“ 2 
Asociacija „Šiaulių rajono VVG“ 2 
Asociacija Kaišiadorių r. VVG 2 
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) 2 
Jonavos r. savivaldybės VVG 2 
Kauno r. VVG 2 
Kėdainių r. VVG 2 
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija 2 
Pagėgių ir Jurbarko r. savivaldybių VVG „Nemunas“ 2 
Plungės r. savivaldybės VVG 2 
Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“ 2 
Šalčininkų r. VVG 2 
Švenčionių r. VVG „Švenčionių partnerystė“ 2 
Tauragės r. VVG 2 
Telšių r. VVG 2 
VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 2 
VVG ,,Pajūrio iniciatyvos“ 2 
VVG ,,Radviliškio lyderis“ 2 
Vilkaviškio krašto VVG 2 
Vilniaus r. VVG 2 
Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG 3 
Joniškio r. partnerystės VVG 3 
Kelmės krašto partnerystės VVG 3 
Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG 3 
Ukmergės r. VVG 3 

Šaltinis: Apskaičiuota remiantis NMA duomenimis, 2008 m. lapkritis.  

 

 

Lietuvos VVG aktyviai startavo įgyvendinant kaimo plėtros socialinę inovaciją – 

LEADER+ pobūdžio priemonę. 2004–2006 metais 15 proc. VVG įgyvendino po 3, 62 proc. – po 2 

ir tik 23 proc. – po 1 projektą.    
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VVG įgyvendinamų projektų pagal LEADER+ pobūdžio priemonę 2004–2006 metais 

regioninis pasiskirstymas rodo, kad daugiausia projektų buvo įgyvendinta Šiaulių (14) Kauno (10) 

ir Vilniaus (10) apskrityse (4 lentelė). Galima daryti prielaidą, kad santykinai dideliam šių apskričių 

kaimo gyventojų aktyvumui, siekiui dalyvauti kaimo plėtros procesuose ženklios įtakos turėjo 

apskričių centruose įsikūrusios akredituotos konsultavimo įstaigos. Jos buvo pagrindinės projektų, 

finansuojamų pagal LEADER+ pobūdžio priemonės veiklos „Įgūdžių įgijimas“ 2 ir 3 veiklos sritis, 

pagrindinės pagalbininkės ir patarėjos. Šiaulių apskrities kaimo gyventojų aktyvumui įtakos turėjo 

Šiaulių universiteto edukacinė veikla ir jo bazėje įsikūrusių konsultavimo įstaigų konsultacinė 

veikla; Kauno apskrities – Lietuvos žemės ūkio universiteto edukacinė veikla ir jo bazėje įsikūrusių 

konsultavimo įstaigų konsultacinė veikla bei Žemės ūkio rūmuose įsikūrusios Lietuvos Kaimo 

bendruomenių sąjungos veikla; Vilniaus apskrities – gausus akredituotų konsultavimo įstaigų 

skaičius ir jų teikiamos paslaugos.  

 

4 lentelė. Vietos veiklos grupių įgyvendinamų projektų pagal LEADER+ pobūdžio priemonę 
2004–2006 metais regioninis pasiskirstymas 
 
Apskritis Vietos veiklos grupė Įgyvendintų 

projektų 
skaičius, 

vnt. 
 
Alytaus 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) 
2 

Iš viso 2 
 
 
 
 
 
Kauno 

Jonavos r. savivaldybės VVG 2 
Asociacija Kaišiadorių r. VVG 2 
Kauno r. VVG 2 
Kėdainių r. VVG 2 

Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“ 2 
Iš viso 10 
 
 
Klaip ėdos 

VVG „Pajūrio iniciatyvos“ 2 
Kretingos r. kaimo plėtros asociacija 2 
Asociacija „Lamatos žemė“ 2 

Iš viso 6 
 
 
 
Marijampol ės 

Sūduvos VVG 1 
Kalvarijos VVG 1 
Šakių krašto VVG 1 
Vilkaviškio krašto VVG 2 

Iš viso 5 
 
 
Panevėžio 

Biržų r. VVG 1 
Panevėžio r. VVG 1 
Pasvalio r. VVG 1 

Iš viso 3 
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Šiaulių 

Akmenės r. VVG 2 
Joniškio r. partnerystės VVG 3 
Kelmės krašto partnerystės VVG 3 
VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 2 
VVG „Radviliškio lyderis“ 2 
Asociacija „Šiaulių rajono VVG“ 2 

Iš viso 14 
 
 
Tauragės 

Pagėgių ir Jurbarko r. savivaldybių VVG „Nemunas“ 2 

Tauragės r. VVG 2 
Iš viso 4 
 
 
Telšių 

Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG 3 
Plungės r. savivaldybės VVG 2 
Telšių r. VVG 2 

Iš viso 7 
 
 
Utenos 

Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ 1 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG 3 
Iš viso 4 
 
 
 
 
 
Vilniaus 

Šalčininkų r. VVG 2 
Širvintų r. VVG 1 
Švenčionių r. VVG „Švenčionių partnerystė“ 2 
Ukmergės r. VVG 3 

Vilniaus r. VVG 2 
Iš viso 10 
Šaltinis: skaičiavimai atlikti remiantis NMA duomenimis, 2008 m. lapkritis. 

 

Įgūdžių įgijimas vis dar išlieka svarbus kaimo gyventojų aktyvumo skatinimo veiksnys. 

Siekiant paramos, susijusios su įgūdžių įgijimu, tolygesnės regioninės sklaidos, pareiškėjai turėtų 

būti VVG. Tikslinga, kad VVG pačios pirktų konsultavimo paslaugas iš akredituotų konsultavimo 

įstaigų.    

 

Kaip matyti iš 3 paveikslo duomenų, dešimt Lietuvos kaimiškųjų savivaldybių įgyvendinant 

projektus pagal LEADER+ pobūdžio priemonę nedalyvavo.   
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3 pav. Vietos veiklos grupių aktyvumas įgyvendinant projektus pagal LEADER+ pobūdžio 

priemonę 2004–2006 metais 

Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys.  

Per programavimo laikotarpį buvo parengtos 55 strategijos, iš jų: 27 bandomosios 

integruotos strategijos (parama strategijai parengti – 12 tūkst. Lt) ir 28 vietos plėtros strategijos 

2007–2013 metams (parama – 70 tūkst. Lt).  

Programavimo laikotarpio pradžioje buvo numatyta paremti 7 aukščiausią įvertinimą 

surinkusių bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimą. Tačiau, esant dideliam VVG aktyvumui 

rengiant strategijas ir itin aukštam strategijų parengimo lygiui (didelė dalis parengtų bandomųjų 

integruotų strategijų surinko aukščiausius vertinimus), Žemės ūkio ministerija atrinko ne 7, o 10 

geriausiai parengtų ir, suderinusi su Europos Komisija, paskyrė finansavimą jų įgyvendinimui. 

Visos atrinktos strategijos buvo įgyvendintos. 

Strategijos buvo rengiamos pagal tam tikras bandomųjų integruotų strategijų rengimo 

gairėse numatytas temas. Daugiausia, net 20 (74 proc.), bandomųjų integruotų strategijų buvo 

parengtos pagal temą „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas“. Pagal šią temą parengtų 

strategijų ir įgyvendinta buvo daugiausia – 6 strategijos, arba 60 proc. visų įgyvendintų. Šešios 

parengtos ir trys paremtos strategijos susijusios su tinkamiausiu gamtos ir kultūros išteklių 

panaudojimu pagal temą „Tinkamiausias gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas, įskaitant ES 

buveinių, atrinktų pagal NATURA 2000 programą, išsaugojimą“. Vietos produktų vertės didinimo 
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tema „Vietinės produkcijos vertės didinimas bendromis kaimo gyventojų pastangomis, lengvinant 

smulkių gamybos vienetų išėjimą į rinkas“ buvo parengta viena strategija, kuri ir buvo įgyvendinta. 

Tuo tarpu nei viena strategija nebuvo parengta pagal temą „Techninių ir mokslinių žinių 

panaudojimas“ (5 lentelė).  

 

5 lentelė. Bandomųjų integruotų strategijų pasiskirstymas pagal temas 

Strategijos tema Pateiktų 
strategijų 
skaičius 

Atrinkt ų 
strategijų  
skaičius 

Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas 20 6 
Tinkamiausias gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas, įskaitant ES 
buveinių, atrinktų pagal NATURA 2000, programą išsaugojimą 

6 3 

Vietinės produkcijos vertės didinimas bendromis kaimo gyventojų 
pastangomis, lengvinant smulkių gamybos vienetų išėjimą į rinkas 

1 1 

Techninių ir mokslinių žinių panaudojimas 0 0 
Iš viso 27 10 
Šaltinis: skaičiavimai atlikti remiantis NMA duomenimis.  

 

Populiariausia bandomosios integruotos strategijos tema – „Gyvenimo kokybės kaimo 

vietovėse gerinimas“, ją pasirinko 20 VVG, įgyvendino 6; antroje vietoje – „Tinkamiausias 

gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas, įskaitant ES buveinių, atrinktų pagal NATURA 2000 

programą, išsaugojimą“, j ą pasirinko 6, įgyvendino 3 VVG; temą „Vietin ės produkcijos vertės 

didinimas bendromis kaimo gyventojų pastangomis, lengvinant smulkių gamybos vienetų išėjimą 

į rinkas“ pasirinko 1 ir ją įgyvendino. Tema „Techninių ir mokslinių žinių panaudojimas“ 

nesusidomėjo nei viena VVG. 

 

Nepaisant to, kad projektai pagal veiklą „Įgūdžių įgijimas“ teritoriniu požiūriu buvo 

pasiskirstę netolygiai, įgyvendinamos bandomosios integruotos strategijos pasiskirstė tolygiai visoje 

šalies teritorijoje. Iš dešimties bandomąsias integruotas strategijas įgyvendinančių VVG viena VVG 

– Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) – apėmė visą apskrities teritoriją. 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG strategija apėmė 3 apskrities savivaldybes iš 5. VVG 

„Pajūrio iniciatyvos“ strategija apėmė teritoriją, esančią Klaipėdos ir Rietavo savivaldybėse, o VVG 

„Nemunas“ – Pagėgių ir Jurbarko savivaldybėse. Kitų VVG strategijų teritorijos sutapo su 

savivaldybių teritorijomis (4 pav.). 
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4 pav. Bandomųjų integruotų strategijų regioninis pasiskirstymas 

Šaltinis: Žemės ūkio ministerija.  

 

Paramos pagal LEADER+ pobūdžio priemonės veiklos „Įgūdžių įgijimas“ 2 ir 3 veiklos 

sritis kreipėsi akredituotos konsultavimo įstaigos. Šešios konsultavimo įstaigos įgyvendino 41 

projektą. Tai sudarė 39 proc. pagal LEADER+ pobūdžio priemonę paremtų projektų, jiems 

finansuoti panaudota 12 proc. paramos sumos. Daugiausia projektų įgyvendino ir paramos įsisavino 

UAB „Vadybos sprendimų centras“ ir Lietuvos žemės ūkio universitetas (6 lentelė).   

 

6 lentelė. Veiklos „Įgūdžių įgijimas“ 2 ir 3 veiklos srities įgyvendinimo rezultatai  

Akredituotos konsultavimo įstaigos 
pavadinimas 

Buveinės 
adresas 

Įgyvendintų 
projektų 

skaičius, vnt. 

 
Paramos 
suma, Lt 

 
UAB „Vadybos sprendimų centras“ 

M. Valančiaus 
g. 1/10, LT-
03105 Vilnius 12 

 
 

225.544 
 
 
 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 

Studentų g. 11, 
LT-53361 
Akademija, 
Kauno r. 11 

 
 
 

337.859 
 Vilniaus g. 100,   

VVG ,,Pajūrio iniciatyvos”  

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG 
Joniškio r. partnerystės VVG 

      - Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas 

       - Gamtos ir kultūros išteklių išsaugojimas  

     - Vietos produktų plėtra   

 

Aukštaitijos bendruomenių 
asociacijos VVG 

VVG ,, Švenčionių 
partnerystė” 

Visuomeninė organizacija 
Ukmergės VVG 

Šalčininkų r. VVG 
Dzūkijos VVG 

Kelmės krašto 
partnerystės VVG 

Pagėgių ir Jurbarko r. 
sav.VVG ,,Nemunas” 
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VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 

LT-76285, 
Šiauliai  

 
 

7 

 
 

221.214 

 
 
UAB „Verslo studijų centras“ 

Laisvės pr. 77-
306, LT-05120, 
Vilnius 
               5 

 
 
 

110.538 

 
 
 
 
VšĮ „Kaimo verslo projektai“ 

Buivydiškių g. 
1, LT-14160, 
Buivydiškių k., 
Zujūnų sen., 
Vilniaus r.  5 

 
 
 
 
 

75.637 

 
UAB „Studijų ir verslo sistemos“ 

Tilžės g. 22, 
LT-78243, 
Šiauliai 1 

 
 

27.647 
Iš viso  *  41 998.439 

  Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys.  

  

Pagrindiniai projektų įgyvendinimo rezultatai (paremtų mokymo kursų skaičius ir išmokytų 

naudos gavėjų (vyrų, moterų) skaičius pagal savivaldybes) pateikti 7 lentelėje ir 5 paveiksle.  

 
7 lentelė. Paremtų mokymo kursų skaičius ir išmokytų naudos gavėjų skaičius pagal 
savivaldybes (pareiškėjai – akredituoti konsultantai)   
 

Savivaldybė Kursų skaičius Dalyvių skaičius 
Akmenės 22 493 
Alytaus 7 97 
Biržų 3 78 
Jonavos 4 36 
Joniškio 18 438 
Jurbarko 11 188 
Kaišiadorių 4 75 
Kalvarijų 3 62 
Kauno 15 196 
Kėdainių 5 78 
Kelmės  4 93 
Klaipėdos 5 81 
Kretingos 9 149 
Lazdijų 3 36 
Mažeikių 7 163 
Molėtų 2 38 
Pagėgių 4 57 
Pakruojo 12 224 
Panevėžio 15 294 
Pasvalio 2 23 
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Plungės 13 256 
Radviliškio 24 535 
Raseinių 17 354 
Rietavo 3 69 
Rokiškio 1 18 
Skuodo 3 73 
Šakių 12 177 
Šiaulių 10 226 
Šilutės  2 31 
Širvintų 1 15 
Tauragės 13 255 
Telšių 12 294 
Trakų 1 15 
Ukmergės 3 45 
Utenos 1 22 
Vilkaviškio 10 153 
Vilniaus 1 13 
Iš viso 282 5450 

Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys.  

    

 

5 pav. Akredituotų konsultantų organizuotuose mokymo kursuose dalyvavusių skaičiaus 
pasiskirstymas pagal savivaldybes 
Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys.  

 
Mokymo kursus organizavo ir naudos gavėjus mokė ir pačios VVG, kurios kreipėsi paramos 

vietos plėtros strategijai parengti 2007–2013 metų laikotarpiu (8 lentelė ir 6 pav.).  
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8 lentelė. Paremtų mokymo kursų skaičius ir išmokytų naudos gavėjų (vyrų, moterų) skaičius 
pagal vietos veiklos grupes   
 
Pareiškėjas Kursų  Dalyvių  iš jų 
 skaičius skaičius moterys  vyrai 
Jonavos r. savivaldybės VVG 3 15 6 9 
Asociacija „Šiaulių rajono VVG“ 2 15 11 4 

Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“ 3 18 13 5 
Tauragės r. VVG 3 20 16 4 

Vilkaviškio krašto VVG 3 20 14 6 

Vilniaus r. VVG 4 25 16 9 
Ukmergės r. VVG 2 27 22 5 
Kalvarijos VVG 3 38 24 14 
Asociacija „Lamatos žemė“ 3 43 34 9 

Kauno r. VVG 3 45 31 14 
Šakių krašto VVG 3 45 32 13 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 3 45 27 18 

Širvintų r. VVG 2 57 43 14 

Pasvalio r. VVG 4 65 50 15 

Kėdainių r. VVG 5 75 55 20 

VVG „Radviliškio lyderis“ 3 82 62 20 
Sūduvos VVG 3 83 56 27 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG 3 90 72 18 

Telšių r. VVG 5 92 61 31 

Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“ 5 100 87 13 

Asociacija Kaišiadorių r. VVG 5 100 71 29 

Joniškio rajono partnerystės VVG 1 100 80 20 
Kelmės krašto partnerystės VVG 2 101 77 24 
Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG 8 123 94 29 
Akmenės r. VVG 4 135 95 40 

Plungės r. savivaldybės VVG 11 136 98 38 

Kretingos r. kaimo plėtros asociacija 7 140 104 36 

Iš viso 103 1835 1351 484 
Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys.  
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6 pav. Vietos veiklos grupių organizuotuose mokymo kursuose dalyvavusių skaičiaus 
pasiskirstymas pagal savivaldybes 
Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys.  

 
 

Per tiriamą laikotarpį buvo paremti 282 mokymo kursai (5450 dalyvių), organizuoti 

akredituotų konsultantų, ir 103 mokymo kursai (1835 dalyviai), organizuoti pačių VVG. 

Labai nevienodas (skyrėsi 4–5 kartus) kaimo bendruomenių ir VVG narių aktyvumas 

mokymuose, susijusiuose su įgūdžių įgijimu (gebėjimų ugdymu partnerystės kūrimo, 

administravimo bei finansų valdymo srityse). Aktyviausi buvo Šiaurės Lietuvos, o mažiausiai 

aktyvūs Rytų Lietuvos kaimo gyventojai.  
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73,3

26,7

Moterys

Vyrai

 
 
 
7 pav. Paremtuose mokymo kursuose išmokytų naudos gavėjų struktūra pagal lytį, proc.  
Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys.  

 
Paremtuose mokymo kursuose 73 proc. išmokytų naudos gavėjų buvo moterys (7 pav.).   

 
 

2.2. LEADER+ pobūdžio priemonės pasiekimo, rezultatų ir poveikio rodikli ų 

apibendrinimas 

Lietuvos 2004–2006 metų BPD (jo priede) buvo patvirtinti tokie pasiekimo, rezultatų bei 

poveikio rodikliai ir jų planuojamos pasiekti reikšmės: pasiekimo rodikliai – paremtų mokymo 

kursų skaičius (180), parengtos strategijos (30), paremtų VVG skaičius (7), išmokytų naudos gavėjų 

skaičius (veiklos pabaigoje) (vyrų/moterų) (2000); rezultatų rodikliai – bendras sukurtų/išlaikytų 

darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) (120); poveikio rodikliai – sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius 

(vyrų/moterų) (110).  

BPD priedo pakeitimuose buvo nustatyta ir minėtų rodiklių apskaičiavimo tvarka.  

9 lentelė. LEADER+ pobūdžio priemonės pasiekimo rodiklių įgyvendinimo vertinimas  

 
Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
kodas 

Planuojamas 
pasiekti 

rodiklis, vnt. 

Pasiektas 
rodiklis, 

vnt.  
 

Įgyvendini
mo lygis, 

proc. arba 
kartai 

Paremtų mokymo kursų skaičius A1 180 385 2,1 k. 
Parengtos strategijos B1 30 27 90 proc.  

Paremtų VVG skaičius C1 7 10 1,4 k.  

Išmokytų naudos gavėjų skaičius 
(veiklos pabaigoje) (vyrų/moterų) 

D1 2000 7285 
1967/ 
5318  

3,6 k.  

Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys.  
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A1 rodiklis – tai pagal sritį „Įgūdžių įgijimas“ suorganizuotų mokymų skaičius. B1 – VVG parengtų 

ir pateiktų paramai gauti bandomųjų integruotų strategijų skaičius. C1 – skaičius VVG, 

įgyvendinusių projektus pagal veiklos sritį „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“. D1 – 

vyrų ir moterų, dalyvavusių veiklos srities „Įgūdžių įgijimas“ mokymuose, skaičius.   

Visi rodikliai pagrįsti dokumentais (projektų paraiškomis, finansavimo sutartimis, 

įgyvendinimo ataskaitomis).     

10 lentelė. LEADER+ pobūdžio priemonės rezultatų rodiklio įgyvendinimo vertinimas  

 
Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
kodas 

Planuojamas 
pasiekti  

rodiklis, vnt.  

Pasiektas 
rodiklis, vnt.  

 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

 

Bendras sukurtų/išlaikytų darbo 
vietų skaičius (vyrų, moterų) 
 

A2 120 27 
1/26  

23 

Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys.  

A2 rodiklis nustatytas pagal Finansų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 1K-254. 

Skaičiuojamos tik tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtos/išlaikytos nuolatinės ir laikinos 

darbo vietos. Laikinos darbo vietos skaičiuojamos kaip sukurtos darbo vietos, jei perskaičiavus 

taikant 40 valandų per savaitę darbo laiką, jos užimtos ne trumpiau nei 26 savaites. Rodiklis 

skaičiuojamas sumuojant visuose projektuose nurodytas sukurtas/išlaikytas nuolatines ir laikinas 

darbo vietas vyrams ir moterims. Pasiekimą patvirtinantis dokumentas – VVG parengta projekto 

įgyvendinimo ataskaita. 

11 lentelė. LEADER+ pobūdžio priemonės poveikio rodiklio įgyvendinimo vertinimas  

Rodiklio pavadinimas Rodiklio 
kodas 

Planuojamas 
pasiekti 

rodiklis, vnt. 

Pasiektas 
rodiklis, 

vnt.  
 

Įgyvendinimo 
lygis, proc. 

 

Sukurtų papildomų/išlaikytų darbo 
vietų skaičius (vyrų/moterų) 

A3 110 186 
95/91  

169 

Šaltinis: NMA ataskaitų duomenys.  

A3 rodiklis nustatytas pagal finansų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 1K-254: 1) 

dėl įgyvendinto projekto per dvejus–trejus ateinančius metus projekto vykdytojų ir (arba) jų 

partnerių numatomos sukurti nuolatinės ir laikinos darbo vietos; 2) projekto vykdytojo surinktais 

duomenimis, projekto įgyvendinimo metu dėl įgyvendinto projekto ne projekto vykdytojo ir (arba) 

jų partnerių sukurtos nuolatinės ir laikinos darbo vietos. Rodiklis skaičiuojamas sumuojant visų 

projektų vykdytojų nurodytas sukurtas papildomas darbo vietas vyrams ir moterims.   

Reikia paminėti, kad LEADER+ pobūdžio priemonės rezultatų ir poveikio rodikliai projektų 

įgyvendinimo ataskaitose buvo pateikiami nesilaikant nustatytos rodiklių apskaičiavimo metodikos, 

kadangi VVG nebuvo nurodyta, kokia tvarka ir kokiais duomenimis remiantis šiuos rodiklius 
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apskaičiuoti. Siekiant palyginti pasiekimus tarp VVG, įgyvenant 2007–2013 metų KPP, tikslinga 

būtų parengti rekomendacijas, kaip skaičiuoti būtinus pateikti VVG projektų įgyvendinimo 

ataskaitose rodiklius ir kokiais šaltiniais naudotis. Pvz., 2004–2006 metų VVG projektų 

įgyvendinimo ataskaitose nebuvo prašoma įvertinti jaunimo įtraukimo į projektų įgyvendinimą 

mastą.  

 

LEADER specifinė programa, orientuota į socialinius tikslus, ja siekiama saugoti ir 

ugdyti žmogiškuosius išteklius ir didinti kaimo gyventojų pasitikėjimą savimi. Todėl jos 

įgyvendinimo pasekmės kiekybiniu požiūriu apskritai sunkiai išmatuojamos. 

Lietuvos pasirinktas LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo modelis pirmiausia buvo 

orientuotas LEADER metodo principų įgyvendinimo pasirengimui (institucinis ir metodologinis 

pasirengimas, VVG sukūrimas, įgūdžių ugdymas) ir tik po to – bandomųjų integruotų strategijų 

įgyvendinimui, tam tikslui skiriant palyginti nedidelę paramą. Todėl šio laikotarpio ataskaitų 

kiekybiniai rodikliai negalėjo parodyti tikrojo LEADER metodo pasekmių masto.    

 
2.3. Jaunimo įtraukimo į LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimą analizė 

 
Siekiant įvertinti LEADER+ pobūdžio priemonės įtaką jaunimo iki 25 metų amžiaus 

užimtumui, tyrimo metu buvo išnagrinėtos visų pagal minėtą priemonę finansuotų ir įgyvendintų 

projektų galutinės ataskaitos. Informacijos šaltinis analizei atlikti – projektų įgyvendinimo 

ataskaitos, pateiktos NMA. 

Tik aštuonios VVG projektų, susijusių su įgūdžių įgijimu, įgyvendinimo ataskaitose 

yra nurodžiusios jaunimo įtraukimo į priemonės įgyvendinimą formas. Tai dažniausiai netiesioginis 

jaunų žmonių ar jų organizacijų dalyvavimas VVG veikloje. Paprastai jaunimas įtraukiamas į 

dalyvavimą apklausose, bet ne organizacinėje veikloje (12 lentelė). Dalyvavimas apklausose 

reikalinga, tačiau tai daugiau pasyvi įtraukimo forma.  

Aktyvesnis jaunimo įtraukimas į praktines VVG veiklas pastebimas, analizuojant 

bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimo ataskaitas (13 lentelė). Tik dvi VVG iš dešimties, 

įgyvendindamos bandomąsias integruotas strategijas, nenumatė veiklos jaunimui.  

Didesnį dėmesį jaunimo įtraukimo vertinimui VVG turėtų skirti ir rengdamos projektų 

įgyvendinimo ataskaitas. Teikiant ataskaitinius rodiklius, turėtų būti išskiriamas ne tik vyrų ir 

moterų tikslinės grupės, bet ir jaunimo (iki 25 metų amžiaus) grupė. Tuo tarpu nė vienoje pagal 

LEADER+ pobūdžio priemonę finansuojamų projektų įgyvendinimo ataskaitoje jaunimo tikslinė 

grupė nebuvo išskirta. Ne viena VVG nėra įdarbinusi jauno (iki 25 metų) žmogaus.  
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12 lentelė. Jaunimo įtraukimo formos vietos veiklos grupių įgyvendintuose projektuose, 
finansuojamuose pagal LEADER+ pobūdžio priemonę (be veiklos srities „Bandomųjų 
integruotų strategijų įgyvendinimas“)  
 

 
Pavadinimas 

 
Jaunimo įtraukimo formos  

 
1. Ukmergės r. VVG 

 
2 jauni VVG nariai, 11 neformalių jaunimo grupių veikia prie kaimo 
bendruomenių.  

 
2. Širvintų r. VVG 

 
Bendruomenių projektų kūrime dalyvauja „Apskritasis stalas“ ir visų 
bendruomenių 30 jaunimo atstovų. Savivaldybės visuomeninių 
organizacijų programų rėmimui ir jaunimo aktyvinimui pateikta 26 
projektai, į jų veiklą įtrauktas jaunimas. Bendruomenių projektų 
vykdytojai buvo 63 jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų. 

 
3. VVG „Pakruojo 
rajono partnerystė“ 

 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pakruojo r. jaunimo organizacijų 
sąjunga „Apskritasis stalas“.   

 
4. Vilniaus r. VVG  

 
Strategijos kūrime dalyvauja 9 jaunimo atstovai. Jaunimo atstovas 
atsakingas už projekto priežiūrą.   

5. Molėtų r. VVG 
„Keisdamiesi keičiame“ 

30 jaunų gyventojų dalyvavo strategijos rengimo, bendruomeninėje 
veikloje. 

6. Kelmės krašto 
partnerystės VVG 

Įgyvendintas tarptautinis jaunimo projektas – folklorinių šokių mokymo 
stovykla. Dalyvavo Estijos, Latvijos, Kelmės r. savivaldybės jaunimas.   

7. VVG „Pakruojo 
rajono partnerystė“ 

Pasirašyta partnerystės sutartis su Pakruojo rajono jaunimo organizacijų 
sąjunga „Apskritasis stalas“. 

8. Visuomeninė 
organizacija „Ukmergės 
rajono vietos veiklos 
grupė“ 

2 jauni VVG nariai, 11 neformalių jaunimo grupių prie kaimo 
bendruomenių.  

  Šaltinis: VVG parengtos projektų įgyvendinimo ataskaitos.  

 

13 lentelė. Jaunimo įtraukimo formos vietos veiklos grupių įgyvendintuose projektuose, 
finansuojamuose pagal veiklos sritį „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“  
 

 
Pavadinimas 

 
Jaunimo įtraukimo formos  

Aukštaitijos 
bendruomenių 
asociacijos VVG 

Samanių bendruomenėje jaunimas išmokytas kepti kulinarinio paveldo 
proginius gaminius, gaminti rusiškos virtuvės patiekalus. Paruošta 15 
jaunųjų gidų. Projektų jauniesiems savanoriams surengtos 2 išvykos po 
Aukštaitiją ir Dzūkiją, 3 kūrybinės stovyklos jaunimui. 

Dzūkijos kaimo plėtros 
partnerių asociacija 
(Dzūkijos VVG) 

Mokyta bei konsultuota 230 kaimo jaunuolių (180 merginų ir 50 vaikinų). 
Su kaimo verslais supažindinta 190 jaunuolių. Organizuotose vasaros 
stovyklose dalyvavo 110 jaunuolių.   

Joniškio r. partnerystės 
VVG 

Trijuose rajono parkuose įrengtos laisvalaikio ir vaikų žaidimo aikštelės.  

Kelmės krašto Įrengtas modernus suaugusiųjų mokymų kabinetas, kurio paslaugomis 
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partnerystės VVG galės naudotis 75 jaunuoliai. Įkurtoje ekologinės produkcijos perdirbimo 
įmonėje sukurtos 3 darbo vietos jauniems žmonėms. Mokyta 20 jaunų 
kaimo gyventojų.   

Pagėgių ir Jurbarko r. 
savivaldybių VVG 
„Nemunas“ 

Paremti 3 projektai, kurie padės vietos jaunimui ir moterims parengti 
pavyzdinius vietos iniciatyvos projektus. Parengta ir įgyvendinta 14 
jaunimo laisvalaikio ir sporto sąlygų gerinimo projektų. Į etnografines 
ekspedicijas įtrauktą 40 jaunimo atstovų. Paremta 1 jaunimo organizacija. 
Suorganizuoti 3 jaunimo laisvalaikio ir sporto sąlygų gerinimo renginiai, 
kuriuose dalyvavo 310 jaunuolių. Naujomis laisvalaikio praleidimo 
galimybėmis nuolat naudosis 1072 jaunuoliai. Į bendradarbiavimo 
projektų įgyvendinimą įtraukti 44 jaunimo atstovai.   

Šalčininkų r. VVG Paremtos 4 kultūrinės-socialinės jaunimo iniciatyvos.  
 

Švenčionių r. VVG 
„Švenčionių 
partnerystė“  

Pažintiniuose kultūriniuose projektuose dalyvavo 160 vaikų ir jaunuolių. 
Sukurtos 2 vaikų ir jaunimo laisvalaikio vietos, paremti 3 jaunimo 
užimtumo projektai, kuriuose labai aktyviai dalyvavo kaimo mokyklų 
vaikai (400 vaikų). Paremtos 4 jaunimo ir vaikų savanoriškos veiklos 
iniciatyvos. Savanoriškose iniciatyvose dalyvavo 115 jaunuolių.  
Pagyvenusių žmonių patirties perdavimo jaunimui ir vaikams projektuose 
dalyvavo 30 vaikų ir jaunuolių.   

Šiaurės Vakarų 
Lietuvos VVG 

Nenumatyta. 

Ukmergės r. VVG Nenumatyta.  
VVG „Pajūrio 
iniciatyvos“ 

Surengtuose renginiuose, siekiant didinti gyventojų sąmoningumą gamtos 
ir kultūros apsaugos srityje, dalyvavo 60 jaunuolių. Paremtos 4 jaunimo 
laisvalaikio iniciatyvos (sudarytos galimybės jaunimui naudotis 
kompiuterine technika, paremtas jaunimo muzikos ansamblis, dviračių 
turizmo propagavimo projektas, nupirkta muzikos įranga). Paremtos 4 
jaunimo ir moterų verslumo mokymo priemonės (paskaitos apie 
alternatyvius verslus, kompiuterinio raštingumo kursai, anglų kalbos bei 
projektų rašymo ir vadybos mokymai). Sukurta socialinė paslauga 
jaunimui: reguliarūs užsiėmimai 30 vaikų. Paremtas 1 jauno kaimo 
gyventojo verslo projektas. Verslo mokymuose ir konsultacijose dalyvavo 
32 jauni kaimo gyventojai. Sukurtos 2 darbo vietos jaunimui. Sutvarkyti 2 
jaunimo laisvalaikio praleidimo objektai. 5 jaunuoliai įsitraukė į 
bendruomenės laikraščio leidybą.    

  Šaltinis: VVG parengtos projektų įgyvendinimo ataskaitos.  

 

VVG ataskaitų analizė rodo, kad VVG veiksmai, siekiant jaunimą įtraukti į kaimo plėtros 

procesus, daugiausiai buvo nukreipti jaunų žmonių vadybos įgūdžiams formuoti. Nė viena VVG 

nėra įdarbinusi jauno žmogaus. Jaunimo įtraukimui reikėtų skirti ypatingą dėmesį, įgyvendinant 

vietos plėtros strategijas 2007–2013 metais.     
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3. VIETOS VEIKLOS GRUPI Ų, 
 ĮGYVENDINUSI Ų BANDOMĄSIAS INTEGRUOTAS STRATEGIJAS, 

ANALIZ Ė 
 
 

Siekiant ištirti bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimo (įskaitant vietos projektus) 

problemas ir jų sprendimo būdus ir pateikti rekomendacijas dėl jų administravimo tvarkos ir 

įgyvendinimo tobulinimo, buvo atlikta anketinė apklausa (pateikta 3 priede). Atliekant 10 VVG, 

įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, analizę, buvo panaudotas ne tik apklausos, bet ir 

sociologinis tyrimo metodas – interviu. Papildomai naudojamasi ir kitais informacijos šaltiniais.   

           Respondentai – visų 10 VVG , įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, atstovai. 

           Apklausiant respondentus, buvo sudaryti tokios klausimų grupės: 

• VVG partnerystė ir valdymas. 

• VVG teritorijos vientisumas ir gyventojai.  

• Bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimas ir problematika.  

• Bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo viešinimas. 

• Pasiūlymai 2007–2013 metų strategijos įgyvendinimo tobulinimui.  

 
3.1 . Vietos veiklos grupių, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, 

organizacinė struktūra ir atstovaujama teritorija  
 

Bandomųjų integruotų strategijų rengimui ir įgyvendinimui buvo įkurtos VVG. VVG – 

savanoriška, trijų partnerių grupių (kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios atstovų) 

asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą atstovaujamą teritoriją ir organizacinę struktūrą. VVG atstovauja 

ekonominiu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu vientisai teritorijai, kuri nebūtinai turi sutapti su 

administracine teritorija. Ji gali apimti vieną arba kelias savivaldybes ar jų dalį.  

VVG Lietuvoje aktyviai pradėjo kurtis 2004 metais. Tiesa, 2003 metais šalyje jau buvo 1 

VVG, 2004 metais įregistruotos 28, 2005 metais – 3, 2006 metais – dar 3 VVG. Visose 

įregistruotose VVG buvo laikomasi pagrindinių nuostatų, keliamų VVG organizacijai: teritorijos 

vientisumo, gyventojų skaičiaus atitikties, partnerystės proporcijų (11 priedas). Viena VVG 

paramos 2004-2006 m. laikotarpiu nesiekė.   

VVG partnerystė ir valdymas. Pagal BPD reikalavimus ne mažiau kaip 50 proc. partnerystės 

turi sudaryti ekonominiai ir socialiniai partneriai bei asociacijos, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 

25 proc. – vietos valdžios atstovai. Šių nuostatų laikėsi visos VVG, tačiau struktūrinė partnerystės 

sudėtis atskirose VVG buvo nevienoda. Pavyzdžiui, Dzūkijos kaimo plėtros partnerystės 

asociacijoje socialiniai ir ekonominiai partneriai sudarė 77 proc., vietos valdžios – 15, o verslo 
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atstovai tik – 8 proc. Pagėgių ir Jurbarko r. savivaldybės VVG „Nemunas“, Šalčininkų r. VVG 

socialiniai ir ekonominiai partneriai taip pat sudaro daugiau nei 50 proc. valdymo organo narių 

skaičiaus. Kitose VVG dominuoja rekomenduojama valdymo organų struktūra: 50 proc. sudaro 

socialiniai ekonominiai partneriai, 25 proc. – vietos valdžios atstovai ir 25 proc. – verslo atstovai 

(14 lentelė). 

 

14 lentelė. Bandomąsias integruotas strategijas įgyvendinusių vietos veiklos grupių valdymas 
ir partneryst ės struktūra 
 

Eil. 
Nr. 

Strategijos 
vykdytojas 

Valdymo 
organas 

Valdymo 
organo 
narių 

skaičius 

Socialiniai 
ekonominiai 
partneriai 

Vietos valdžios 
atstovai 

Verslo 
atstovai 

narių 
skaičius 

proc. narių 
kaičius 

proc. narių 
skaičius 

proc. 

1. Aukštaitijos 
bendruomenių 
asociacijos 
VVG 

Valdyba 24 12 50 6 25 6 25 

2. Dzūkijos 
kaimo plėtros 
partnerių 
asociacija 

Taryba 13 
 

10 
 

77 
 

2 
 

15 
 

1 
 

8 
 

3. Joniškio r. 
partnerystės 
VVG 

Valdyba 8 4 50 2 25 2 25 

4. Kelmės krašto 
partnerystės 
VVG 

Valdyba 8 4 50 2 25 2 25 

5. Pagėgių ir 
Jurbarko r. 
sav. VVG 
„Nemunas“ 

Valdyba 20 11 55 5 25 4 20 

6. Šalčininkų r. 
VVG 

Valdyba 24 12 50 6 25 6 25 

7. Šiaurės 
Vakarų 
Lietuvos 
VVG 

Valdyba 18 10 56 4 22 4 22 

8. Švenčionių r. 
VVG 

Visuotinis 
narių 

susirinkim
as 

24 12 50 6 25 6 25 

9. Ukmergės r. 
VVG  

Valdyba 24 12 50 6 25 6 25 

10. VVG „Pajūrio 
iniciatyvos“ 

Valdyba 26 14 54 6 23 6 23 

  Šaltinis: VVG informacija.  
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Atskirose VVG valdymo organus sudarė nuo 8 (Joniškio r. partnerystės VVG ir Kelmės 

krašto partnerystės VVG) iki 26 (VVG „Pajūrio iniciatyvos“) narių. Valdymo forma taip pat buvo 

skirtinga. Daugiausia tai buvo valdyba, bet Dzūkijos kaimo plėtros partnerystės asociacija pasirinko 

tarybą, o Švenčionių r. VVG – visuotinį narių susirinkimą. Visos šios valdymo formos teisėtos, jas 

pasirinko pačios VVG pagal savo situaciją. 

VVG valdymo organo struktūra ir forma buvo pasirinkta pagal konkrečią VVG situaciją, 

todėl atskirų VVG skirtinga, bet atitinkanti teisės aktų rekomenduojamas proporcijas.  

 

VVG teritorijos vientisumas ir gyventojai. Visos VVG išlaikė teritorijos ir gyventojų 

atitikties nuostatas. Jos įsikūrė pagal vietos gyventojų pageidavimą. Kai kurios VVG teritorijos 

neatitiko rajono savivaldybės teritorijos administracijos ribų. 

VVG teritorijose gyveno labai skirtingas gyventojų skaičius. Pvz., Dzūkijos kaimo plėtros 

partnerystės asociacijos teritorija užėmė visą Alytaus apskrities kaimiškąją teritoriją – 5380 km2 , 

kurioje gyveno 76 000 gyventojų. Tuo tarpu Švenčionių r. VVG teritorijoje gyveno tik 12 847 

gyventojų, beveik 6 kartus mažiau. VVG „Pajūrio iniciatyvos“ teritorija buvo taip pat labai didelė, 

apimanti Klaipėdos r. ir Rietavo savivaldybes bei Telšių r. Varnių seniūniją (15 lentelė).  

Visos VVG išlaikė teritorijos ir gyventojų atitikties nuostatas. Jos įsikūrė pagal vietos 

gyventojų pageidavimą. Iš 10 VVG 6 atitiko savivaldybės teritorijos administracines ribas. Kitos 

VVG teritorijos neatitiko rajono savivaldybės teritorijos administracinių ribų. Dėl to ženkliai 

skyrėsi atskirų VVG atstovaujamos teritorijos dydis bei gyventojų skaičius.  

15 lentelė. Bandomąsias integruotas strategijas įgyvendinusių vietos veiklos grupių teritorija 
ir gyventojai 

Eil. 
Nr. 

Strategijos 
vykdytojas 

Atstovaujama teritorija Atstovauja
mų kaimo 
gyventojų 
skaičius 

Strategijos 
įgyvendinimui 

skirta 
parama/faktiškai 
patirtos išlaidos, 

Lt 

administracinis vienetas km 2 

VVG gyven 
tojui 

1. Aukštaitijos 
bendruomenių 
asociacijos VVG 

Ignalinos, Zarasų, 
Utenos r. sav. ir 
Rokiškio r. Kriaunų, 
Obelių ir Jūžintų 
seniūnijos 

4516 51 810 

 

508 817/ 
506 470 

9,82 
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2. Dzūkijos kaimo 
plėtros partnerių 
asociacija 

Alytaus r., Druskininkų, 
Varėnos r., Lazdijų r. 
sav. 

5380 76 000 508 000/ 
508 000 

6,68 

3. Joniškio r. 
partnerystės VVG 

Joniškio r. savivaldybė 1101 17 650 508 817/ 
508 475 

28,80 

4. Kelmės krašto 
partnerystės VVG 

Kelmės r. savivaldybė 1692 25 498 508 817/ 
508 758 

19,90 

5. Pagėgių ir Jurbarko 
r. sav. VVG 
„Nemunas“ 

Pagėgių ir Jurbarko r. 
sav. 

2032 32 116 508 000/ 
507 966 

15,82 

6. Šalčininkų rajono 
VVG 

Šalčininkų r. sav.  1390 32 000 508 817/ 
470 487 

15,90 

7. Š. Vakarų Lietuvos 
VVG 

Mažeikių r. sav. 1180 21 468 508 817/ 
508 454 

23,70 

8. Švenčionių rajono 
VVG 

Švenčionių r. sav. 1601 12 847 508 817/ 
507 566 

39,60 

9. Ukmergės rajono 
VVG  

Ukmergės r. sav. 1321 19 500 508 817/ 
508 804 

26,10 

10. VVG „Pajūrio 
iniciatyvos“ 

Klaipėdos r., Rietavo sav. 
ir Telšių r. Varnių 
seniūnija 

2204 43 211 508 817/ 
507 454 

11,80 

  Šaltinis: VVG informacija.  

Visoms VVG, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, bandomųjų integruotų strategijų 

įgyvendinimui buvo skirta vienoda paramos suma. Dėl minėtų priežasčių parama strategijos 

įgyvendinimui, tenkanti vienam VVG teritorijos gyventojui, labai skyrėsi. Aukštaitijos 

bendruomenių asociacijos VVG gyventojui teko 9,82 Lt, Dzūkijos kaimo plėtros partnerystės 

asociacijos gyventojui – 6,68 Lt, Švenčionių r. VVG gyventojui – 39,6 Lt, arba šešis kartus daugiau 

nei Dzūkijos kaimo plėtros partnerystės asociacijos gyventojui. Tokia disproporcija turėjo įtakos ir 

vietos projektų skaičiui bei pačių VVG tolimesnės raidos perspektyvoms. 

Visoms VVG, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, bandomųjų integruotų strategijų 

įgyvendinimui buvo skirta vienoda paramos suma. Tai turėjo įtakos atskirų VVG vietos projektų 

skaičiui ir pačių VVG tolimesnės raidos perspektyvoms.   

 
3.2. Vietos veiklos grupių, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, 

 finansuotų vietos projektų analizė 
 

Bandomųjų integruotų strategijų rengimo ir įgyvendinimo administravimas. „LEADER+ 

pobūdžio priemonė“ Lietuvoje turėjo reglamentuotą įgyvendinimo laiką. Strategijos turėjo būti 

parengtos iki 2005 metų gruodžio mėnesio. Tačiau užsitęsus strategijų rengimo ir įgyvendinimo 
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taisyklių parengimui, strategijų pateikimo terminai buvo atidedami. Per tą laiką keitėsi ekonominė, 

socialinė padėtis VVG teritorijoje, parengtos ir patvirtintos strategijos turėjo būti koreguojamos.  

Dėl užsitęsusios strategijos įgyvendinimo pradžios visoms 10 VVG teko keisti strategijas. 

Pvz., Pagėgių ir Jurbarko r. sav. VVG „Nemunas“ strategiją keitė tris kartus. Šalčininkų r. VVG ir 

Joniškio r. partnerystės VVG – po 2 kartus. Pastarosios strategijos pakeitimo procedūros truko net 7 

mėnesius.  

Priežastys, dėl kurių teko keisti strategijas (7 priedas), įvairios. Pagrindinės iš jų:  

• nekilnojamojo turto nuosavybės problema vietos projektų vykdytojams,  

• strategijos rodiklių keitimas dėl infliacijos ir kitų pasikeitusių sąlygų. 

Pvz., Ukmergės VVG nurodo, kad padidėjus kainoms ir esant aukštiems vietos projektų 

įgyvendinimo reikalavimams, mažos paramos sumos neskatina teikti paraiškas paramai 

vietos projektams įgyvendinti. Todėl VVG nusprendė paremti mažesnį skaičių vietos 

projektų, bet jiems įgyvendinti skirti didesnę paramą. Keičiant strategiją, buvo atsižvelgta į 

vietos gyventojų poreikius bei prašymus stambinti vietos projektus, atsižvelgiant į pakitusias 

rinkos kainas bei į tai, kad planuojant įgyvendinti stambesnius vietos projektus, galima juos 

parengti kokybiškesnius bei labiau atitinkančius Ukmergės rajono gyventojų poreikius 

(plačiau 6 ir 7 prieduose). 

 

Strategijų įgyvendinimo pradžia užsitęsė, visoms 10 VVG teko keisti strategijas. 

Pagrindinės strategijų keitimo priežastys: nekilnojamojo turto nuosavybės problema vietos 

projektų vykdytojams; strategijos rodiklių keitimas dėl infliacijos ir kit ų pasikeitusių sąlygų. 

 

Apklausos duomenų analizė rodo, kad pagrindinės problemos, administruojant bandomųjų 

integruotų strategijų rengimą ir įgyvendinimą BPD laikotarpiu, buvo tokios:  

• patirties trūkumas, administracinių įgūdžių stoka;  

• mažai aktyvios bendruomenės (ypač verslininkai); 

• lėšų trūkumas strategijoms įgyvendinti ir kitai VVG veiklai, paskolos gavimo 

problemos, palūkanų augimas; 

• lėšų trūkumas VVG administravimui ir samdomiems darbuotojams; 

• per daug sudėtinga dokumentacija; 

• sutartyje numatytų terminų nesilaikymas (paskolos grąžinti laiku neįmanoma, kai 

nesilaikoma lėšų kompensavimo terminų);  

• neaiškios taisyklės dėl projekto intensyvumo skaičiavimo ir įnašo natūra įforminimo; 
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• infrastruktūros projektų įgyvendinimo problemos dėl neišspręstų žemės ir pastatų 

(patalpų) nuosavybės klausimų; 

• sumaištis dėl užsitęsusių gairių nuostatų išaiškinimo ir gairių keitimo. 

Plačiau apie tai, kaip kiekviena VVG įvardijo pagrindinės problemas, administruojant 

bandomųjų integruotų strategijų rengimą ir įgyvendinimą BPD laikotarpiu – 8 priede. 

 

Pagrindinės problemos, administruojant bandomųjų integruotų strategijų rengimą ir 

įgyvendinimą: patirties trūkumas bei administracinių įgūdžių stoka; gyventojų pasyvumas; lėšų 

trūkumas VVG administravimui ir samdomiems darbuotojams.   

 

Vietos projektai, jų finansavimas ir administravimas. Įgyvendindamos bandomąsias 

integruotas strategijas, Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG vykdė 3 kvietimus teikti paraiškas vietos 

projektams paremti, Dzūkijos kaimo plėtros partnerystės asociacija, Aukštaitijos bendruomenių 

asociacijos VVG – po 1 kvietimą, visos kitos VVG – po 2. 

Iš viso pateikti 445 vietos projektai, iš jų: pelno siekiančių – 61, ne pelno siekiančių projektų 

– 384. Pelno siekiantys projektai sudarė 13,7 proc. bendro pateiktų projektų skaičiaus.  

Įgyvendinta 320 projektų, iš kurių 10,6 proc. – pelno siekiantys projektai. Taigi 

bandomosios integruotos strategijos buvo įgyvendintos per ne pelno projektus. 

Daugiausia vietos projektų įgyvendinta Joniškio r. partnerystės VVG atstovaujamoje 

teritorijoje (59) ir Šalčininkų r VVG (39). Mažiausiai – Kelmės krašto partnerystės VVG. (18) 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG (20), Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (21) 

atstovaujamose teritorijose (16 lentelė). 

  

16 lentelė. Vietos projektų inicijavimas ir j ų įgyvendinimo mastas  

Eil. 
Nr. 

 
 

Strategijos vykdytojas 

Gautų vietos projektų 
skaičius  

Įgyvendintų vietos 
projekt ų skaičius 

Įgyvendin 
tų 

projekt ų 
dalis nuo 

gautų, 
proc. 

iš 
viso 

pelno  ne 
pelno  

iš 
viso 

pelno  ne 
pelno  

1. Aukštaitijos bendruomenių 
asociacijos VVG 

47 19 28 20 2 18 71 

2. Dzūkijos kaimo plėtros 
partnerių asociacija 

24 1 23 21 1 20 88 

3. Joniškio r. partnerystės 
VVG 

63 3 60 59 3 56 94 

4. Kelmės krašto partnerystės 
VVG 

23 6 17 18 4 14 78 
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5. Pagėgių ir Jurbarko r. sav. 
VVG „Nemunas“ 

48 5 43 37 4 33 77 

6. Šalčininkų r. VVG 49 4 45 39 3 36 80 

7. Šiaurės Vakarų Lietuvos 
VVG 

39 6 33 29 4 25 74 

8. Švenčionių r. VVG 64 3 61 31 3 28 48 
9. Ukmergės r. VVG  41 10 31 28 7 21 68 
10. VVG „Pajūrio iniciatyvos“ 47 4 43 38 3 35 81 

Iš viso 445 61 384 320 34 286 72 
  Šaltinis: VVG informacija.  

 

Įgyvendinta 72 proc. gautų vietos projektų skaičiaus. Pagrindinės priežastys, dėl kurių 

nebuvo finansuoti vietos projektai: 

• atmesti administracinio patikrinimo metu nepristačius reikiamų dokumentų;  

• nefinansuoti dėl nesutvarkytų žemės ir kito turto nuosavybės dokumentų;  

• atmesti dėl neatitikties strategijos nuostatoms ir prioritetams; 

• vietos projektų vykdytojai patys atsisakė finansavimo dėl jiems nepriimtinų sąlygų, 

lėšų trūkumo ar pasikeitusių kitų aplinkybių.  

Priežastys, dėl kurių nebuvo finansuoti vietos projektai, plačiau išdėstytos 5 priede.  

Kokybiškiausiai projektus rengė Joniškio r. partnerystės VVG ir Dzūkijos kaimo plėtros 

partnerių asociacija – buvo įgyvendinta atitinkamai 94 ir 88 proc. gautų vietos projektų. Mažiausiai, 

palyginti su gautomis vietos projektų paraiškomis, projektų įgyvendino Švenčionių r. VVG – 48 

proc. 

 

Įgyvendinta 320 projektų (72 proc. gautų vietos projektų). Pagrindinės priežastys, dėl 

kurių nebuvo finansuoti vietos projektai: atmesti administracinio patikrinimo metu nepristačius 

reikiamų dokumentų; nefinansuoti dėl nesutvarkytų žemės ir kito turto nuosavybės dokumentų; 

atmesti dėl neatitikties strategijos nuostatoms ir prioritetams; vietos projektų vykdytojai patys 

atsisakė finansavimo dėl jiems nepriimtinų sąlygų, lėšų trūkumo ar pasikeitusių kitų aplinkybių.  

10,6 proc. įgyvendintų vietos projektų – pelno siekiantys.  

 

Įgyvendintų vietos projektų vertė vidutiniškai buvo 12,4 tūkst. Lt. Stambiausi vietos 

projektai įgyvendinti Kelmės krašto partnerystės VVG – vidutinė vieno projekto vertė – 21 325 Lt, 

mažiausia – Joniškio r. partnerystės VVG – 6 515 Lt (17 lentelė).  

Apibendrinant vietos projektų pasiskirstymą pagal jiems įgyvendinti patirtų išlaidų dydį, 

galima teigti, kad vidutiniškai dominuoja projektai, kuriems įgyvendinti skirta 20–35 tūkst. Lt. 
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Nebuvo finansuotas nė vienas projektas, kuriam įgyvendinti būtų prašoma iki 1 tūkst. Lt paramos. 

Atskirų VVG paramos lėšų vietos projektams įgyvendinti suma skiriasi. Pvz., Pagėgių ir Jurbarko r. 

sav. VVG „Nemunas“ didžiajai daliai paremtų vietos projektų skyrė nuo 1 iki 10 tūkst. Lt paramą. 

Kitos VVG orientavosi į stambesnių projektų įgyvendinimo parėmimą.        

 17 lentelė. Finansuotų vietos projektų skaičius ir jų vidutin ė vertė 

Eil. 
Nr. 

 
Strategijos vykdytojas 

Lėšos vietos 
projektams 
įgyvendinti 
(faktiškai 

patirtos), Lt 

Vietos 
projekt ų 
skaičius 

Vidutin ė 
projekto vertė, 

Lt 

1. Aukštaitijos bendruomenių asociacijos 
VVG 

357 819 20 17 891 

2. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių 
asociacija 

358 470 21 17 070 

3. Joniškio r. partnerystės VVG 384 368 59 6 515 
4. Kelmės krašto partnerystės VVG 383 854 18 21 325 
5. Pagėgių ir Jurbarko r. sav. VVG 

„Nemunas“ 
392 776 37 10 616 

6. Šalčininkų r. VVG 331 017 39 8487 
7. Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG 413 478 29 14 258 
8. Švenčionių r. VVG 516 099 31 16 648 
9. Ukmergės r. VVG 431 995 28 15 428 
10. VVG „Pajūrio iniciatyvos“ 418 723 38 11019 

Iš viso 3 988 599 320 12 464 
  Šaltinis: VVG informacija.  

 

Apibendrinant vietos projektų pasiskirstymą pagal jiems įgyvendinti patirtų išlaidų dydį, 

galima teigti, kad dominuoja projektai, kuriems įgyvendinti skirta 20–35 tūkst. Lt. 

 
Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas bendram tikslui pasiekti sujungė įvairius 

strategijos vykdytojo atstovaujamoje teritorijoje veikiančius subjektus. Vietos projektus rašė ir 

įgyvendino ne tik bendruomenės, jų centrai, komitetai, sąjungos (60 proc. paramą gavusių vietos 

projektų), bet ir ūkininkai bei verslininkai (12 proc. paramą gavusių vietos projektų), ugdymo 

įstaigos: darželiai, bendrojo lavinimo mokyklos, technologijos ir verslo mokyklos, profesinio 

rengimo centrai (9 proc. paramą gavusių vietos projektų). Mažiau projektų įgyvendino savivaldybės 

administracijos ir seniūnijos, parkų direkcijos, sveikatingumo ir laisvalaikio klubai, moterų 

draugijos, pramogų, kultūros ir tautodailininkų centrai, regioniniai muziejai, viešosios bibliotekos. 

Paramą gavo ir 2 parapijų projektai (Joniškio r. partnerystės VVG), policijos komisariato projektas 

(Šalčininkų r. VVG), sodininkų bendrijos projektas (Ukmergės r. VVG). Vietos projektų 
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pasiskirstymas pagal pareiškėjų veiklos pobūdį ir pagal atskirus strategijų vykdytojus 

pateikiamas18 lentelėje.     

18 lentelė. Vietos projektų pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį  

 
Eil. 
Nr. 

Strategijos  Pareiškėjo veiklos pobūdis  

 vykdytojas 
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1. Aukštaitijos 
bendruomenių 
asociacijos VVG 

12 2 1 - - - - 5 20 

2. Dzūkijos kaimo 
plėtros partnerių 
asociacija 

14 1 3 - - - 1 2 21 

3. Joniškio r. 
partnerystės VVG 

39 3 5 - 4 4 - 4 59 

4. Kelmės krašto 
partnerystės VVG 

8 4 1 2 - - 1 2 18 

5. Pagėgių ir Jurbarko 
r. sav. VVG 
„Nemunas“ 

24 4 1 2 1 5 - - 37 

6. Šalčininkų r. VVG 9 4 14 2 1 5 1 3 39 
7. Šiaurės Vakarų 

Lietuvos VVG 
16 5 - 4 - - - 4 29 

8. Švenčionių r. VVG 17 5 3 1 1 4 - - 31 
9. Ukmergės r. VVG 20 6 - - - 2 - - 28 
10. VVG ,,Pajūrio 

iniciatyvos“ 
33 3  - - 2 - - 38 

Iš viso 192 37 28 11 7 22 3 20 320 
  Šaltinis: NMA informacija.  

 
Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas bendram tikslui pasiekti sujungė įvairius 

strategijos vykdytojo atstovaujamoje teritorijoje veikiančius subjektus. Vietos projektus rašė ir 

įgyvendino ne tik bendruomenės, jų centrai, komitetai, sąjungos, bet ir ūkininkai bei 

verslininkai, ugdymo įstaigos, savivaldybės administracijos ir seniūnijos, parkų direkcijos, 
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sveikatingumo ir laisvalaikio klubai, moterų draugijos, pramogų, kultūros ir tautodailininkų 

centrai, regioniniai muziejai, viešosios bibliotekos.   

 

Apibendrinant bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimui dažniausiai numatytus 

finansuoti vietos projektus, galima išskirti tokias prioritetines veiklos sritis (19 lentelė):  

• kaimo bendruomenių veiklos aktyvinimas ir partnerystės stiprinimas; 

• kaimo bendruomenių centrų infrastruktūros stiprinimas;  

• verslumo ugdymas ir alternatyvios veiklos kaime skatinimas; 

• aplinkos tvarkymas ir etnokultūrinio paveldo išsaugojimas; 

• mokymo kursai (kompiuterinio raštingumo) ir seminarai, informaciniai 

leidiniai.  

  19 lentelė. Vietos projektų pasiskirstymas pagal tematiką  

 

Vietos projektų tematika Vietos 
projektų 
skaičius 

Sąlygų kūrimas kaimo gyventojų visuomeniškumui mobilizuoti (kaimo 
bendruomenės centrų renovacija ar įkūrimas, įrangos bendram naudojimui 
įsigijimas 

66 

Kaimo bendruomenių, ypač moterų verslo įgūdžių skatinimas 24 
Liaudies meistrų iniciatyvumo, kuris prisideda prie vietovės patrauklumo, 
palaikymas 

13 

Patrauklių gyvenimo sąlygų ir aplinkos kūrimas (rekreacinių vietų, centrų 
renovacija/įkūrimas, pagrindinių paslaugų įvedimas) 

67 

Tiekimas turizmo, rekreacinių paslaugų, susijusių prekių ir produkcijos geriausiai 
pasinaudojant ir saugant gamtos ir kultūrinius vietovės išteklius 

29 

Regioninės kulinarijos, amatų ir etnokultūrinio paveldo skatinimas 30 
Švietimo renginiai skirti kaimo gyventojų mobilizacijai ir motyvacijai saugoti 
aplinką, kultūrą ir gamtinį paveldą 

38 

Neįgaliųjų ar socialiai pažeidžiamų žmonių integracija į bendruomenės gyvenimą 8 
Gamyba ir prekyba tradiciniais ir netradiciniais gaminiais, amatų, ekologine 
produkcija 

12 

Jaunimo palaikymas kaimo vietovėse 33 
Iš viso 320 

  Šaltinis: NMA informacija.  

Įgyvendintų vietos projektų analizė parodė, kad 40 proc. vietos projektų susiję su sąlygų 

kūrimu kaimo gyventojų visuomeniškumui mobilizuoti bei patrauklių gyvenimo sąlygų ir aplinkos 

kūrimu. Mažiausiai įgyvendinta vietos projektų, susijusių su neįgaliųjų ar socialiai pažeidžiamų 

žmonių integracija į bendruomenės gyvenimą, gamyba ir prekyba tradiciniais bei netradiciniais 

gaminiais, amatų, ekologiška produkcija, liaudies meistrų iniciatyvumo palaikymu (12 priedas).   
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Įgyvendintų vietos projektų analizė parodė, kad 40 proc. vietos projektų susiję su sąlygų 

kūrimu kaimo gyventojų visuomeniškumui mobilizuoti bei patrauklių gyvenimo sąlygų ir 

aplinkos kūrimu.  

 

VVG strategijos įgyvendinimui suformavo administraciją. Visose VVG buvo įsteigti 

finansininko ir administratoriaus etatai. Kai kuriose VVG ne visu etatu buvo įdarbinti projektų 

vadovai, projektų koordinatoriai ir kiti darbuotojai (20 lentelė). 

20 lentelė. Samdomi darbuotojai bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimui 
administruoti 

Eil. 
Nr. 

Strategijos vykdytojas Strategijos įgyvendinimo personalas (etatais) 
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1. Aukštaitijos bendruomenių 
asociacijos VVG 

1 1 - - - 1 - 

2. Dzūkijos kaimo plėtros 
partnerių asociacija 

1 1 - - 1 - - 

3. Joniškio r. partnerystės 
VVG 

1 1 1 1 - - - 

4. Kelmės krašto partnerystės 
VVG 

1 - - - 1 - - 

5. Pagėgių ir Jurbarko r. sav. 
VVG „Nemunas“ 

1 - - - 1 - 2 

6. Šalčininkų r. VVG 1 1 - - - - - 
7. Šiaurės Vakarų Lietuvos 

VVG 
1 1 - - - - - 

8. Švenčionių r. VVG 1 1 - - - - - 
9. Ukmergės r. VVG  1 1 - - - - - 
10. VVG „Pajūrio iniciatyvos“  1 - - 1 - - 
 Iš viso 10 8 1 1 4 1 2 
  Šaltinis: VVG informacija.  

 

Įgyvendinant bandomąsias integruotas strategijas, kiekviena VVG buvo tapusi tarsi mini 

mokėjimo agentūra, tikrinanti pateiktų projektų tinkamumą, kontroliuojanti projektų vykdymą ir 

lėšų panaudojimą. 

Vertinant bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimo rezultatus, matyti, kad iki 2008 m. 

spalio 24 d. VVG už įgyvendintus projektus išmokėta 51 proc. lėšų. Likusi paramos dalis VVG 
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pasieks iki 2008 m. gruodžio 31 d. VVG susiduria su paskolų grąžinimo ir įsipareigojimų vykdymo 

laiku problema. 

Įgyvendinant bandomąsias integruotas strategijas, kiekviena VVG buvo tapusi tarsi mini 

mokėjimo agentūra, tikrinanti pateiktų projektų tinkamumą, kontroliuojanti projektų vykdymą ir 

lėšų panaudojimą. 

 

Anketinės apklausos duomenys rodo, su kokiomis problemomis susidūrė VVG, 

administruodamos vietos projektus bandomosioms integruotoms strategijoms įgyvendinti (8 

priedas): 

• rengiant strategiją, buvo numatyta, kad vietos projektų administravimo procesą 

kontroliuos NMA, tačiau ją įgyvendinant ši funkcija deleguota VVG, neskiriant 

papildomų išteklių; 

• darbo su projektais patirties stoka; 

• lėšų samdomiems VVG darbuotojams trūkumas; 

• sutarčių keitimai dėl smulkmeniškų biudžetų koregavimų; 

• keletą mėnesių užtrukę gairių keitimai; 

• nepateisinamai ilgai užsitęsęs I kvietimo paraiškų vertinimas; 

• vėlai pradėti vykdyti vietos projektai, ypač trūko laiko II kvietimo vietos projektams; 

• sudėtinga vietos projektų atsiskaitymų dokumentacija; 

• ilgai trunkantis VVG pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimas ir apmokėjimas; 

• nuosavų lėšų stoka;  

• išaugusios statybinių medžiagų ir darbų kainos;  

• nekilnojamojo turto nuosavybės problema; 

• per daug sudėtingos pirkimų procedūros mažos apimties projektams; 

• menka vietos projektų vykdytojų kompetencija, atsainus jų požiūris į mokymus; 

• visuotinė buhalterinės apskaitos tvarkymo problema.   

 

3.3.  Vietos veiklos grupių, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, 
įgytos patirties, jos sklaidos ir viešinimo analizė 

 
VVG, siekdamos įtraukti didesnį kaimo gyventojų skaičių į strategijos įgyvendinimą ir 

turėdama tikslą informuoti apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, vykdė veiklos, įgytos patirties 

sklaidą ir viešinimą.  
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Įgytos patirties sklaidos, viešinimo priemonių įvairovė ir apimtys bei panaudotos piniginės 

lėšos atskirų VVG buvo skirtingos. Didžiausią sumą skyrė Dzūkijos kaimo plėtros partnerių 

asociacija ir Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG – daugiau nei 70 tūkst. Lt. Šios VVG 

didžiausios ir pagal atstovaujamų kaimo vietovių teritorijos plotą, ir pagal atstovaujamą kaimo 

gyventojų skaičių. Mažiausiai įgytos patirties sklaidos ir viešinimo priemonėms įgyvendinti išleido 

Ukmergės r. VVG – šiek tiek daugiau nei 5 tūkst. Lt. Skaičiuojant vienai savivaldybei, didžiausią 

paramos sumą įgytos patirties sklaidos ir viešinimo priemonėms išleido Šalčininkų r. VVG – 65 

823,64 Lt.    

Nustatyti tiesioginį ryšį tarp įgytos patirties sklaidos ir viešinimo priemonėms išleistos 

paramos sumos ir vietos gyventojų aktyvumo ką tik pabaigus įgyvendinti bandomąsias integruotas 

strategijas yra sudėtinga, kadangi minėtos priemonės turi tam tikrą sinergijos pobūdį ir jų įtaka 

atsiskleidžia ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi įgytos patirties sklaidos ir viešinimo priemonių įtaka 

turėtų iki galo atsiskleisti įgyvendinant vietos plėtros strategijas 2007–2013 metais, įvertinant, kaip 

pakito kaimo gyventojų aktyvumas, jų dalyvavimas kaimo plėtros procesuose ir jų gebėjimai 

įgyvendinti LEADER principus.   

Teigiamai vertintina VVG įgyvendintų įgytos patirties sklaidos ir viešinimo priemonių 

įvairovė. Iš viso buvo paremta 11155 informacinių leidinių (plakatų, lankstinukų, straipsnių, 

pranešimų žiniasklaidai, knygų ir kitų informacinių leidinių) leidyba. Įrengti 67 stendai ar skelbimų 

lentos. Surengta 31 konferencijos ir kiti renginiai (pvz., sąskrydžiai), 4 spaudos konferencijos. 

Paremtas ir 2 interneto svetainių sukūrimas. Kelmės krašto partnerystės VVG ir Šalčininkų r. VVG 

buvo dar originalesnės – parėmė suvenyrų su VVG ir LEADER simbolika gamybą (marškinėliai, 

kepurės, bloknotai, tušinukai, krepšiai).   

Patirties sklaidos ir viešinimo priemonės bei išlaidos joms įgyvendinti pagal atskiras VVG 

pateikiamos 21 lentelėje ir 13 priede. 

 
21 lentelė. Vietos veiklos grupių, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, įgytos 
patirties sklaidos bei viešinimo priemonės ir išlaidos jų įgyvendinimui 
 
Eil. 
Nr. 

Viešinimo priemonės pavadinimas Skaičius, vnt. Suma iš viso, 
Lt 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG 
 

1. Plakatai  300 72 340,00 
2. Lankstinukai 300 
3. Informaciniai leidiniai 100 

4. 20 vnt. atvirukų komplektas apie vietos projektų 
įgyvendinimą 

100 

5. Spaudos konferencijos  3 
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6. Straipsniai  Per 30 
7. Penktasis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis    138 dalyviai 
8. Baigiamoji strategijos įgyvendinimo konferencija  60 dalyvių 
9. 4 dalių strategijos pristatymo konferencija Utenoje, 

Rokiškyje, Ignalinoje ir Zarasuose 
70 dalyvių 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija 
 

1. Plakatai (stendai patalpose)  100 

73 338,15 

2. Pranešimai projektų teikėjams ir vykdytojams 4 
3. Informacinė medžiaga 100 
4. Informaciniai renginiai 6 
5. Pranešimai žiniasklaidai 8 
6. Dalyvavimas konferencijose, parodose 2 
7. Leidyba 3000 

Joniškio r. partnerystės VVG 
 

1. Straipsniai spaudoje 42 47 890,41 
2. Nuolatiniai stendai patalpose 2 
3. Konferencijos 4 
4. Lankstinukai 2000 
5. Knyga 1000 
6. Atminimo lentos  35 

Kelmės krašto partnerystės VVG 
 

1. Brošiūros 300 48 581,00 
 
 
 
 
 
 

2. Lankstinukai  240 
3. Stendai 2 
4. Plakatai 50 
5. Leidinys 100 
6. Atminimo lentos 19 
7. Suvenyrai su VVG ir LEADER simbolika * 
8. Dalyvavimas konferencijose ir kituose renginiuose 8 

Pagėgių ir Jurbarko r. sav. VVG „Nemunas” 
 

1. Pranešimai žiniasklaidai 8 38 990,44 
 
 
 
 
 
 

2. Informaciniai plakatai 500 
3. Lankstinukai apie strategijos įgyvendinimo gerąją patirtį  500 
4. Informaciniai biuleteniai 1000 
5. Informacinė medžiaga 200 
6. Strategijos įgyvendinimo gerosios patirties seminarai 2 
7. Strategijos įgyvendinimo gerosios patirties konferencijos 1 
8. Interneto svetainė 1 
9. Strategijos įgyvendinimo gerosios patirties sklaidos 

renginiai  
4 

Šalčinink ų r. VVG 
 

1. Stendas 1 65 823,64 
2. Straipsniai 4 
3. Viešinimo medžiaga (marškinėliai, kepurės, bloknotai, 100 komp. 
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  Šaltinis: VVG parengtos projektų įgyvendinimo ataskaitos.  

Patirties sklaidos, viešinimo priemonėms panaudotos paramos analizė rodo, kad patirties 

sklaidai, viešinimui skirtų lėšų sumos labai skirtingos ir kad kai kurios VVG viešinimo priemonėms 

panaudojo nepagrįstai daug paramos lėšų. Todėl 2007–2013 metų laikotarpiu būtų tikslinga VVG 

rekomenduoti bazinį viešinimo priemonių krepšelį bei maksimalias viešinimo priemonėms 

skiriamas paramos sumas (22 lentelė).   

 

22 lentelė. Bazinis viešinimo priemonių paketas* ir orientacinės išlaidos joms įgyvendinti  
 

Viešinimo priemonės pavadinimas Kiekis, vnt. Vieneto kaina, Lt Visa suma, Lt 
Aiškinamieji stendai 4 600 2 400 
Informaciniai ir mokomieji renginiai, 
parodos, konferencijos, seminarai, 
konkursai ir supažindinimas su kaimo 
plėtros raida šalyje ir užsienyje 

1 5 000 5 000 

tušinukai, krepšiai) 
4. Knyga apie strategijos įgyvendinimą 500 vnt. 
5. Baigiamoji konferencija  1 

Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG 
 

1. Skelbimų lentos  1 22 616,87 
2. Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose, jų 

organizavimas 
2 

3. Lankstinukai 2 
Švenčionių r. VVG 

 
1. Skelbimų lentos ir stendai 4 24 216,88 

 
 
 
 

2. Atminimo lentos 3 
3. Informacinė medžiaga (komplektai) 102 
4. Informaciniai renginiai 2 
5. Pranešimai žiniasklaidai 8 
6. Leidyba 250 
7. Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose 4 

Ukmergės r. VVG 
 

1. Interneto svetainė 1 5 494,00 
 2. Informaciniai plakatai 300 

3.  Strategijos įgyvendinimo patirties sklaida – baigiamoji 
konferencija 

1 

VVG „Paj ūrio iniciatyvos“ 
 

1. Pranešimai žiniasklaidai 7 22 224,29 
 
 

2. Spaudos konferencija 1 
3. Patirties sklaidos renginys 1 
4. Leidinys * 

Iš viso 421 515,68 
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Straipsniai žiniasklaidoje 10 300 3 000 
Iš viso 10 400 

* Bazinis viešinimo priemonių paketas sudarytas remiantis VVG parengtomis projektų 
įgyvendinimo ataskaitomis. 

 

VVG parengtų projektų įgyvendinimo analizė rodo, kad stendui įrengti pakanka 600 Lt; 

informaciniam ir mokomajam renginiui, konferencijai suorganizuoti – 5 tūkst. Lt; lankstinuko, 

plakato vieneto kaina – 8 Lt; vieno straipsnio spaudoje kaina – 300 Lt.  

Remiantis išanalizuota informacija, rekomenduojame maksimalios paramos sumos vietos 

plėtros strategijos viešinimo priemonėms įgyvendinti 2007–2013 metais apskaičiavimo variantus 

pagal savivaldybes (23 lentelė).   

23 lentelė. Maksimalios paramos sumos vietos plėtros strategijos viešinimo priemonėms 
įgyvendinti 2007–2013 metais apskaičiavimo variantai pagal savivaldybes   

    

Savivaldybė 

Paramos 
suma vietos 

plėtros  

Paramos suma VPS 
įgyvendinimo 

administravimui, mln. Lt 
(20 proc. nuo  

Paramos suma VPS įgyvendinimo 
viešinimui, tūkst. Lt nuo VPS 

administravimui skirtos paramos  

 

strategijai 
(VPS) 

įgyvendinti, 
mln. Lt 

VPS įgyvendinti skirtos 
paramos) 

1 proc.  0,5 proc.  

Birštono 4,42 0,88 8,84 4,42 
Kazlų Rūdos 5,00 1,00 10,00 5,00 
Druskininkų  5,33 1,07 10,66 5,33 
Rietavo 5,76 1,15 11,51 5,76 
Pagėgiai 6,13 1,23 12,25 6,13 
Širvintų r. 6,31 1,26 12,62 6,31 
Zarasų r. 6,54 1,31 13,09 6,54 
Kalvarijos  6,64 1,33 13,28 6,64 
Elektrėnų 6,84 1,37 13,68 6,84 
Ignalinos r. 7,11 1,42 14,22 7,11 
Kupiškio r. 7,10 1,42 14,21 7,10 
Utenos r. 7,16 1,43 14,32 7,16 
Molėtų r. 7,35 1,47 14,70 7,35 
Akmenės r. 7,58 1,52 15,16 7,58 
Skuodo r. 7,60 1,52 15,20 7,60 
Jonavos r. 7,74 1,55 15,48 7,74 
Švenčionių r. 7,94 1,59 15,88 7,94 
Ukmergės r. 7,73 1,55 15,46 7,73 
Varėnos r. 7,73 1,55 15,46 7,73 
Biržų r. 7,77 1,55 15,53 7,77 
Joniškio r. 8,15 1,63 16,30 8,15 
Plungės r. 8,09 1,62 16,18 8,09 
Anykščių r. 8,13 1,63 16,27 8,13 
Marijampolės  8,40 1,68 16,79 8,40 
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Jurbarko r. 8,69 1,74 17,38 8,69 
Prienų r. 8,58 1,72 17,16 8,58 
Tauragės r. 8,58 1,72 17,16 8,58 
Rokiškio r. 8,98 1,80 17,96 8,98 
Šilalės r. 8,82 1,76 17,64 8,82 
Kretingos r. 8,83 1,77 17,67 8,83 
Pasvalio r. 9,11 1,82 18,22 9,11 
Trakų r. 8,87 1,77 17,73 8,87 
Mažeikių r. 9,14 1,83 18,28 9,14 
Telšių r. 8,91 1,78 17,82 8,91 
Lazdijų r. 9,20 1,84 18,40 9,20 
Kaišiadorių r. 9,11 1,82 18,22 9,11 
Pakruojo r. 9,29 1,86 18,59 9,29 
Kelmės r. 9,61 1,92 19,22 9,61 
Vilkaviškio r. 9,46 1,89 18,93 9,46 
Radviliškio r. 9,58 1,92 19,17 9,58 
Raseinių r. 9,59 1,92 19,17 9,59 
Šakių r. 9,61 1,92 19,23 9,61 
Šalčininkų r. 10,05 2,01 20,10 10,05 
Alytaus r. 9,77 1,95 19,54 9,77 
Šilutės r. 9,89 1,98 19,79 9,89 
Kėdainių r. 9,89 1,98 19,79 9,89 
Klaipėdos r. 10,02 2,00 20,05 10,02 
Šiaulių r. 10,36 2,07 20,72 10,36 
Panevėžio r. 11,01 2,20 22,03 11,01 
Kauno r. 13,94 2,79 27,89 13,94 
Vilniaus r. 16,16 3,23 32,32 16,16 
Iš viso 433,66 86,73 867,32 433,66 

 

 

Patirties sklaidos, viešinimo priemonėms panaudotos paramos analizė rodo, kad patirties 

sklaidai, viešinimui skirtų lėšų sumos labai skirtingos ir kai kurios VVG viešinimo priemonėms 

panaudojo nepagrįstai daug paramos lėšų. Todėl 2007–2013 metų laikotarpiu būtų tikslinga 

VVG rekomenduoti maksimalias viešinimo priemonėms skiriamas paramos sumas bei bazinį 

viešinimo priemonių krepšelį.   

 
4. VIETOS VEIKLOS GRUPI Ų, KURIOS KREIPĖSI PARAMOS PAGAL 

LEADER+ POBŪDŽIO PRIEMON Ę,  
BENDRADARBIAVIMO INICIATYV Ų MASTO IR POBŪDŽIO ANALIZ Ė 

 
VVG, kurios kreipėsi paramos pagal LEADER+ pobūdžio priemonę, 

bendradarbiavimo iniciatyvas suprato kaip: bendradarbiavimo ryšių užmezgimą, ketinimo 



 55 

bendradarbiauti protokolų pasirašymą, bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą, kelionių pas 

partnerius organizavimą, dalyvavimą VVG tinkle. 

 Bendradarbiavimo iniciatyvų tarpe dominuoja tarpteritorinių bendradarbiavimo 

sutarčių pasirašymas. Yra VVG, kurios pasirašiusios net 10 tarpteritorinio bendradarbiavimo 

sutarčių (24 lentelė). Kaip rodo praktika, dažnai rezultatus lemia ne tiek kiekybė, kiek kokybė. 

Tačiau iš projektų įgyvendinimo atskaitų spręsti apie bendradarbiavimo sutarčių tikslus, o tuo 

labiau kokybę nėra galimybių. VVG teikti tokią informaciją projekto įgyvendinimo ataskaitose 

nebuvo nurodyta.   

 Tarpteritorinio bendradarbiavimo sutartis pasirašyti daug paprasčiau, nei tarptautinio  

bendradarbiavimo. Tai rodo didelis skaičius tarpteritorinio bendradarbiavimo sutarčių. Tuo tarpu tik 

nedidelė dalis VVG buvo pasirašiusios tarptautinio bendradarbiavimo sutartis. Dauguma VVG su 

potencialiais užsienio partneriais pasirašo tik ketinimų protokolus. Kaip nurodo užsienio ekspertai, 

ir kitose šalyse VVG dėl pragmatinių ar kitų priežasčių, tokius sudėtingus LEADER metodo 

elementus, kaip tarptautinis bendradarbiavimas, tiesiog linkę atmesti. Kita vertus, tarptautinio 

bendradarbiavimo partneriai siekia aiškios partnerių pozicijos dėl konkrečių projektų įgyvendinimo 

(projektų tikslai, biudžetas, pasidalijimas funkcijomis ir kt.). Lietuvos VVG dar nėra visiškai 

pasiruošusios atsakyti į užsienio partnerių keliamus klausimus.    

 Ypač didelė kliūtis bendrauti su potencialiais tarptautiniais partneriais – prastos anglų 

kalbos žinios. Kaip rodo projektų įgyvendinimo ataskaitų analizės duomenys, dažniausiai siekiama 

pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su šalimis, kurių gyventojai moka rusų kalbą. Pasirinkimą 

bendrauti su Latvija, Estija ir Lenkija lemia ir tai, kad šios šalys yra artimos Lietuvai ir pagal 

spręstinas kaimo problemas. Tačiau šios šalys neturi pakankamai LEADER įgyvendinimo patirties. 

Todėl patirčiai įgyti tikslinga būtų rinktis ES šalis senbuves, o tam reikalingos anglų kalbos žinios.  

Ypač didelė kliūtis bendrauti su potencialiais tarptautiniais partneriais – prastos 

anglų kalbos žinios. Todėl įgūdžiams tobulinti numatytos paramos dalį reikėtų skirti anglų kalbos 

žinių tobulinimui.   

 
 
24 lentelė. Vietos veiklos grupių, kurios kreipėsi paramos pagal LEADER+ pobūdžio 
priemonę, bendradarbiavimo iniciatyvos  
 

Vietos veiklos grupės 
pavadinimas 

Ketinimo 
protokolai 

Tarptautinio 
bendradarbia 

vimo  

Bendradarbiavimo iniciatyvos 
(sutartys) 

  kelionės, projektai tarpteritorin ės  tarptautinės 

 
1. Akmenės r. VVG 

-  
Kelionė į Daniją ir 

 
- 

 
- 
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Švediją 

2. Asociacija Kaišiadorių 
r. VVG 

- Projektas ,,Active 
European 
Citizenship“ 

1. Asociacija 
Švenčionių partnerystė 
2. Šiaurės Vakarų 
Lietuvos VVG  

1. Vokietijos 
VVG Dacyhau 
AGIL 
Donaumoos 

3. Aukštaitijos 
bendruomenių asociacijos 
VVG 

Vokietijos 
Paderborner 
Land VVG 

Priėmimai ir 
išvykos: Estijos 
VVG, Birštono 
VVG, Švedijos 
Sommenbygd 
VVG, Rokiškio r. 
VVG, Švedijos 
Gotlando VVG, 
Radviliškio r. 
VVG, Dzūkijos 
VVG, Italijos 
VVG, Telšių r. 
VVG, Sūduvos 
VVG, Kelmės 
krašto VVG 

- - 

4. Jonavos rajono VVG Lenkijos VVG  Išvyka į Lenkiją 1. Jurbarko r. VVG - 

5. Joniškio r. partnerystės 
VVG 

Lenkijos VVG  Išvyka į Estiją, 
Latviją 
Portugaliją, Lenkiją 
 

1. Šilalės r. 
partnerystės VVG 
2. Kelmės krašto 
partnerystės VVG  
3. Raseinių r VVG 
4. Šiaulių r. VVG 

1. Latvijos 
VVG 

6. Kalvarijos VVG 

- Išvyka į Italiją 1. Vilkaviškio krašto 
VVG  
2. Marijampolės VVG 

 3. Sūduvos VVG  
 4. Šakių r. VVG   

1. Biebžos 
fondo VVG 
Lenkija 

7. Kauno VVG 

Vokietijos, 
Latvijos ir 
Estijos VVG 

Išvyka į Estiją 
(Tartu), Latviją 
(Bauske) 

1. VVG ,,Lamatos 
žemė“ 
2. Šakių r. VVG 
3. VVG „Nemunas“ 
4. VVG „Pagėgių 
kraštas“ 
5. Tauragės VVG   

- 

8. Kėdainių r. VVG - - - - 

9. Kelmės krašto VVG 

Pasirašytas 
trišalis 
bendradarbiavi
mo protokolas 
su Latvijos ir 
Estijos VVG  

Išvyka į Vokietiją, 
dvi išvykos į 
Latviją, Čekiją, 
Lenkiją 

1. Joniškio r. VVG  
2. Raseinių r. VVG 

 3. Šiaulių r. VVG  

1. Estijos 
Valgama r. 
VVG,  
2. Latvijos 
Balvi r. VVG 

10. Kretingos r. kaimo 
plėtros asociacija 

- - - - 

11. Molėtų r. VVG 
„Keisdamiesi keičiame“ 

- - 1. Rietavo VVG 
2. Ukmergės VVG 
3. Širvintų VVG 
 

1. Latvijos 
Ludzos VVG 
2. Lenkijos 
Makovo VVG 

12. Pasvalio VVG - - - - 
13. Plungės r. - - - 1. Suomijos 
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savivaldybės VVG Pomovast VVG 

14. Raseinių krašto 
bendrija 

- Išvyka į Latviją, 
Talsu r. 

1. Kelmės krašto 
partnerystės VVG 
2. Biržų r. VVG 
3. Joniškio r. 
partnerystės VVG 
4. Šiaurės Vakarų 
Lietuvos VVG 
5. Telšių r. VVG 
6. Kaišiadorių r. VVG  

1. Latvijos 
Respublikos 
Talsu r. 
partnerystės 
grupė 

15. Vilkaviškio krašto 
VVG 

- Išvyka į Austriją, 
Čekiją, Lenkiją 

1. Sūduvos VVG 
2. Šakių r. VVG 
3. Marijampolės r. 
VVG 
4. Kalvarijos VVG 
5. Biržų r. VVG 
 

 

1. Biskupiec 
VVG Lenkija 

16. Sūduvos VVG 

- - 1. Kupiškio r. VVG 
2. Pasvalio r. VVG 
3. Tauragės r. VVG 
4. Šilalės r. VVG 
5. Prienų r. VVG 
6. Šilutės r. VVG 
„Lamatos žemė“ 
7. Kalvarijos VVG 
8. Marijampolės VVG 
9. Vilkaviškio r. VVG 
10. Šakių r. VVG 
  

1. Lenkijos 
VVG 
„Warmia“ 

17. Šakių VVG 
- - 1. Sūduvos VVG 

2. Tauragės r. VVG 
- 

18. Šiaulių r. VVG 

 - 1. Pakruojo r. VVG 
2. Kelmės r. VVG 
3. Joniškio r. VVG 
4. Raseinių r. VVG 
5. Radviliškio r. VVG 

Danijos VVG 

 
19. Šiaurės Vakarų 
Lietuvos VVG 

Vokietijos 
Steinfurto 
apskrities VVG 

- 1. Kaišiadorių r. 
savivaldybės VVG 

- 

20. Šilutės VVG. 
Asociacija ,,Lamatos 
žemė“ 

- - 1. Pasvalio r. VVG 
2. Sūduvos VVG 
3. VVG „Nemunas“ 
4. Kauno r. VVG 
5. VVG „Pagėgių 
kraštas“ 
6. Šakių krašto VVG 
7. Tauragės r. VVG 
 

1. Lenkijos 
VVG 

21. Širvintų r. VVG 

- Išvyka į Lenkiją, 
Čekiją, Latviją 

1. Ukmergės r. VVG  
2. Molėtų r. VVG 
  

 

22. Tauragės r. VVG 
- - 1. Šilutės r. VVG 

„Lamatos žemė“ 
- 
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2. VVG „Nemunas“ 
3. Kauno r. VVG 
4. VVG „Pagėgių 
kraštas“ 
5. Šakių krašto VVG 
6. Sūduvos VVG  

23. Telšių r. VVG 

- - 1. Šiaurės Vakarų 
Lietuvos VVG  
3. Raseinių r. VVG 
4. Joniškio r. VVG 

1. Švedijos 
LAG 21 

24. Visuomeninė 
organizacija „Ukmergės 
rajono VVG“ 

- Išvyka į Latviją, 
Estiją, Rietavą, 
Švenčionių VVG 

1. Širvintų r. VVG  
2. Švenčionių r. VVG 
 

1. Švedijos 
Gotlando VVG 

25. VVG „Pakruojo 
rajono partnerystė“ 

Švedijos ir 
Latvijos VVG,  

- 1. Šiaulių r. VVG  
2. Radviliškio r. VVG 
3. Skuodo r. VVG 

- 

26. VVG „Radviliškio 
lyderis“ 

Lenkijos, 
Raseinių, 
Pakruojo, 
Šiaulių VVG 

- - - 

27. Vilniaus r. VVG 
Vengoževo 
VVG 

- 1. Kaišiadorių r. VVG,  
2. Šalčininkų r. VVG 

- 

28. VVG ,,Pajūrio 
iniciatyvos“  

- - 1. Mažeikių r. VVG  
2. Molėtų r. VVG 
3. Kretingos r. VVG 

- 

29. Švenčionių r. VVG 
„Švenčionių partnerystė“ 

- - - 1. Lenkijos 
VVG 
„Wieczno“,  
2. Latvijos 
Daugpilio r. 
VVG 

30. Šalčininkų r. VVG  - - - - 
31. Pagėgių ir Jurbarko r. 
savivaldybių VVG 
„Nemunas“ 

- - - - 

32. Dzūkijos kaimo 
plėtros partnerių 
asociacija (Dzūkijos 
VVG) 

- - - - 

33. Biržų r. VVG 

- - 1. Raseinių r. VVG  
2. Suvalkijos krašto 
VVG 

1. Suomijos 
VVG 

34. Panevėžio r. VVG 

- - - 1. Olandijos 
Priesland 
provincijos 
VVG 

Šaltinis: Projektų įgyvendinimo ataskaitos.  

 

 Siekiant palengvinti VVG tarpteritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo inicijavimą, 

tikslinga būtų parengti pavyzdines bendradarbiavimo sutarties formas.  
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VVG apie bendradarbiavimą turėtų teikti informaciją ir projektų įgyvendinimo 

ataskaitose. Bendradarbiavimo mastui įvertinti projekto įgyvendinimo ataskaitos forma galėtų būti 

papildyta dar viena lentele su konkrečiais įvairius bendradarbiavimo aspektus nusakančiais 

rodikliais (25 lentelė).  

 

25 lentelė. Informacijos apie bendradarbiavimo mastą kaupimo 2007–2013 metais lentelės 

pavyzdys 

Partnerio 
pavadinimas 

Šalis Bendradarbiavimo 
pagrindas (sutartis, 

ketinimo protokolas ir 
pan.) 

Bendradarbiavimo 
tikslai 

Bendradarbiavimo 
rezultatai 

 

Kita VVG bendradarbiavimo iniciatyva – dalyvavimas VVG tinkle. VVG tinklo 

steigiamasis susirinkimas įvyko 2007 m. spalio 27 d., o tinklas įregistruotas 2007 m. gruodžio 28 d. 

Susirinkime dalyvavo 23 VVG atstovai, turėję savo organizacijų delegavimo su balso 

teise įgaliojimus, bei 11 atstovų, neturėjusių delegavimo dokumentų. Susirinkimo metu buvo 

svarstyti ir priimti VVG tinklo įstatai, išrinktas pirmininkas, valdyba bei nustatyti stojamojo 

mokesčio ir nario mokesčio dydžiai. Susirinkime išrinkta 10 narių Tinklo valdyba. Valdyba 

delegavo atstovus į projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų 

programos priemones, atrankos komitetus.  

Pagrindiniai VVG tinklo tikslai: 

� atstovauti ir ginti Tinklo narių interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, 

ES ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose; 

� sudaryti sąlygas glaudesniam VVG bendradarbiavimui tarpusavyje ir su valstybės 

valdymo institucijomis: Žemės ūkio ministerija, NMA, kad racionaliau būtų 

panaudojami ir vystomi VVG potencialai, kaimo plėtra; 

� siekti užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp Lietuvos VVG, ES bei tarptautinių 

organizacijų ir institucijų; 

� dalyvauti Lietuvos ir ES teisės aktų, galinčių turėti įtakos Tinklo narių veiklai, 

rengimo procese. Teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, siekiant gauti jų 

pastabas ir pasiūlymus. Apibendrinus Tinklo narių pastabas ir pasiūlymus, suformuoti 

bendrą poziciją ir ją teikti Lietuvos ir ES institucijoms ir organizacijoms; 

� kaupti visiems Tinklo nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti Tinklo tarp 

narių; 
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� rengti parodas, konferencijas, seminarus programiniams, dalykiniams ir 

organizaciniams klausimams aptarti; 

� apjungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant Tinklo tikslines programas ir 

projektus; 

� ieškoti ekonominių, techninių ir tarptautinių ryšių bei koordinuoti Tinklo narių 

veiksmus juos užmezgant ir įgyvendinant bendrus projektus; 

� konsultuoti Tinklo narius bendradarbiaujant su užsienio organizacijomis, sprendžiant 

techninius, technologinius, ekonominius ir kitus klausimus; 

� analizuoti vietos VVG įsisavinant paramos lėšas, teikti pasiūlymus administravimo 

tobulinimui; 

� formuoti ir propaguoti palankią visuomeninę nuomonę apie Tinklą ir jo narius, gerinti 

savo narių įvaizdį; 

� rūpintis savo narių kvalifikacijos kėlimu. 

2008 m. rugsėjo 26 d. duomenimis, Tinklo veikloje dalyvavo 39 VVG.  

 

5. TYRIMO REZULTAT Ų APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS 

 

1. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimą 

Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 

patvirtintas Lietuvos 2004–2006 metų BPD, jo priedas ir žemės ūkio ministro įsakymai, 

nustatantys LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo gaires. 

 

2. BPD numatyta taikyti modelį, kuriame derinamos dvi ES valstybėms kandidatėms siūlomos 

LEADER+ iniciatyvos įgyvendinimo alternatyvos. Šio modelio esmė: pirma – imamasi 

pasirengimo veiksmų iniciatyvai įgyvendinti (institucinis ir metodologinis pasirengimas, 

vietos veiklos grupių sukūrimas ir veikla); antra – bandomųjų integruotų vietos plėtros 

strategijų, parengtų teritoriniu pagrindu, įgyvendinimas.  

 

3. Institucijos, atsakingos už ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų BPD 

įgyvendinti, buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. 

nutarimu Nr. 649. LEADER+ pobūdžio priemonei: vadovaujančioji institucija – Finansų 

ministerija; tarpinė – Žemės ūkio ministerija; įgyvendinančioji – NMA. 
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4. Vadovaujančioji, tarpinė ir įgyvendinančioji institucija suformavo žmogiškuosius išteklius ir 

išugdė jų kompetenciją nustatytoms funkcijoms, susijusioms su LEADER+ pobūdžio 

priemone, įgyvendinti. 

 

5. Siekiant sėkmingai įgyvendinti priemonę „LEADER+ pobūdžio priemonė“ 2004–2006 

metais, žemės ūkio ministro įsakymais buvo sudarytos šios darbo grupės: IV Atrankos 

komitetas išvadoms dėl projektų pagal priemonę „LEADER+ pobūdžio priemonė“ teikti; 

Priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo koordinavimo grupė; Priemonės 

„LEADER+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities „Bandomosios integruotos strategijos“ 

sektoriaus „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ bendradarbiavimo komisija; 

Problemų, susijusių su bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimu, sprendimo komisija. 

 

6.  Lietuvos parengti LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendino programiniai dokumentai 

buvo teigiamai įvertinti naujų ES narių šalių. Lietuviškojo LEADER+ pobūdžio priemonės 

įgyvendinimo modelio elementai buvo įgyvendinami ir kai kuriose ES šalyse naujokėse. Per 

LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo laikotarpį Žemės ūkio ministerija parengė ir 

priėmė daugiau kaip 30 įsakymų, susijusių su šios priemonės įgyvendinimu.  

 

7. LEADER+ pobūdžio priemonės inovatyvumas lėmė tam tikrų jos įgyvendinimo sunkumų. 

Tačiau tarpinė institucija, konsoliduodama socialinių partnerių pastangas, siekė palankių 

teisinių prielaidų priemonės įgyvendinimui. Nuolatos stebėdama priemonės įgyvendinimo 

eigą ir atsižvelgdama į paramos gavėjų pastabas bei pasiūlymus tobulino priemonės 

įgyvendinimo modelį reglamentuojančius teisės aktus, išlaikant BPD įtvirtintus LEADER+ 

priemonės principus. Tačiau kiekvienas pokytis sukeldavo tam tikros sumaišties paramos 

gavėjų ir administruojančių institucijų santykiuose, pareikalaudavo papildomų darbo ir laiko 

sąnaudų. 

 

8. Įsisavinant paramą pagal LEADER+ pobūdžio priemonės abi veiklos sritis dalyvavo 34 

VVG. 15 proc. VVG įgyvendino po 3 projektus, 62 proc. – po 2 ir tik 23 proc. – po 1 

projektą. 

 

9. BPD laikotarpiu pirmenybė buvo skiriama veiklai „Įgūdžių įgijimas“. Per tiriamąjį 

laikotarpį buvo paremti 282 mokymo kursai (5450 dalyvių), organizuoti akredituotų 

konsultantų ir 103 mokymo kursai (1835 dalyviai), organizuoti pačių VVG. 
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10. Iš projektų įgyvendinimo ataskaitų nustatytas labai nevienodas (skirtumas 4–5 k.) kaimo 

bendruomenių ir VVG narių aktyvumas mokymuose, susijusiuose su įgūdžių įgijimu, 

partnerystės kūrimu, administravimu bei finansų valdymu. Aktyviausi buvo Šiaurės 

Lietuvos, o mažiausiai aktyvūs – Rytų Lietuvos kaimo gyventojai.  

 

11. LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo pagrindinis dokumentas – integruota 

bandomoji strategija. 29 VVG gavo finansinę paramą bandomosioms integruotoms 

strategijoms parengti. Parengė 27, o finansavimą jų įgyvendinimui gavo 10. Kiekvienai 

skirta vienoda paramos suma. 

 
12. Bandomosios integruotos strategijos, parengtos pagal 2000 m. balandžio 14 d. Europos 

Komisijos pranešime ir Lietuvos 2004–2006 metų BPD ir LEADER+ pobūdžio priemonės 

įgyvendinimo gairėse nurodytus reikalavimus. Tačiau tie reikalavimai ir deklaruojamos 

dokumentuose galimybės buvo neadekvatūs skiriamai finansinei paramai. Todėl tik labai 

mažą dalį kaimo gyventojų keliamų problemų, tikslų ir lūkesčių realiai buvo galima 

realizuoti įgyvendinant šias strategijas.  

 

13. Populiariausia bandomosios integruotos strategijos tema – „Gyvenimo kokybės kaimo 

vietovėse gerinimas“, ją pasirinko 20 VVG, įgyvendino 6; antroje vietoje – „Tinkamiausias 

gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas, įskaitant ES buveinių, atrinktų pagal NATURA 

2000 programą, išsaugojimą“, ją pasirinko 6, įgyvendino 3; temą „Vietinės produkcijos 

vertės didinimas bendromis kaimo gyventojų pastangomis, lengvinant smulkių gamybos 

vienetų išėjimą į rinkas“ pasirinko 1 ir ją įgyvendino. Tema „Techninių ir mokslinių žinių 

panaudojimas“ nesusidomėjo nei viena VVG. 

 

14.  Nepaisant skirtingų bandomųjų integruotų strategijų temų ir nevienodos vietovių 

ekonominės bei socialinės situacijos, kai kurių VVG strategijos yra identiškos. Tyrėjai 

mano, kad kai kurių bandomųjų integruotų strategijų identiškumą lėmė ne tik konsultantų, 

padedančių VVG rengti strategijas, įtaka. Tam labiau įtakos turėjo unifikuoti reikalavimai 

strategijų struktūrai ir identiškos daugelio Lietuvos kaimo vietovių ekonominės ir socialinės 

problemos.   
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15. Užsitęsė strategijos įgyvendinimo pradžia, kadangi visoms 10 VVG teko keisti savo 

strateginius dokumentus. Pagrindinės priežastys: nekilnojamojo turto nuosavybės problema, 

strategijos rodiklių keitimas dėl infliacijos ar kitų pasikeitusių sąlygų ir dėl gebėjimų stokos. 

  

16. Įgyvendinant bandomąsias integruotas strategijas, buvo paremta 320 vietos projektų (72 

proc. gautų vietos projektų skaičiaus). Dominavo ne pelno projektai (apie 90 proc. visų 

projektų). Vidutinė vieno projekto vertė – 12,4 tūkst. Lt.    

 

17.  Vietos projektų prioritetinės sritys: kaimo bendruomenių veiklos aktyvinimas ir 

partnerystės stiprinimas; kaimo bendruomenių centrų infrastruktūros gerinimas; verslumo 

ugdymas ir alternatyvios veiklos kaime skatinimas; aplinkos tvarkymas ir etnokultūrinio 

paveldo išsaugojimas; mokymo kursai ir seminarai, informaciniai leidiniai. 40 proc. vietos 

projektų susiję su sąlygų kūrimu kaimo gyventojų visuomeniškumui mobilizuoti bei 

patrauklių gyvenimo sąlygų ir aplinkos kūrimu.   

 

18.  Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas bendram tikslui pasiekti sujungė įvairius 

strategijos vykdytojo atstovaujamoje teritorijoje veikiančius subjektus. Vietos projektus rašė 

ir įgyvendino ne tik bendruomenės, jų centrai, komitetai, sąjungos, bet ir ūkininkai bei 

verslininkai, ugdymo įstaigos, savivaldybės administracijos ir seniūnijos, parkų direkcijos, 

sveikatingumo ir laisvalaikio klubai, moterų draugijos, pramogų, kultūros ir tautodailininkų 

centrai, regioniniai muziejai, viešosios bibliotekos.   

 

19. VVG administruodamos strategijos įgyvendinimą suformavo administraciją. Visose VVG 

buvo įsteigti finansininko ir administratoriaus etatai. Kai kuriose VVG nepilnu etatu buvo 

įdarbinti projektų vadovai, projektų koordinatoriai, kiti darbuotojai. 

  

20. VVG ataskaitų analizė rodo, kad VVG veiksmai, siekiant jaunimo įtraukimo į kaimo plėtros 

procesus, nėra pakankami. Nė viena VVG nėra įdarbinusi jauno (iki 25 m.) žmogaus. 

 

21.  Projektų įgyvendinimo ataskaitos rodo, kad viešinimui skirtų lėšų sumos atskirose VVG 

labai skirtingos ir kad kai kurios VVG viešinimo priemonėms panaudojo nepagrįstai daug 

paramos lėšų. 
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22. Silpniausia grandis įgyvendinant LEADER+ pobūdžio priemonę – bendradarbiavimas, ypač 

tarptautinis. Nebuvo sukurtas realus pagrindas tarptautiniams projektams įgyvendinti, 

bendradarbiavimas apsiribojo nieko neįpareigojančių ketinimo bendradarbiauti sutarčių 

pasirašymu ir išvykomis. Ypač didelė kliūtis bendrauti su potencialiais kitų šalių partneriais 

– prastos anglų kalbos žinios. 

 

23.  Kita VVG bendradarbiavimo iniciatyva – dalyvavimas VVG tinkle, įkurtame 2007 metų 

pabaigoje. 2008 m. rugsėjo 26 d. duomenimis, Tinklo veikloje dalyvavo 39 VVG.  

 

24. VVG apklausos analizė rodo, kad pagrindinė LEADER+ pobūdžio priemonės problema – 

finansinių srautų valdymas. Kompensacinis finansinės paramos teikimo principas ypač 

nepalankus įgyvendinant bendruomeninius projektus. Be to, sudėtinga LEADER+ pobūdžio 

priemonės dokumentacija. Viešųjų pirkimų reikalavimai neadekvatūs skiriamai paramai.  

 
25. Apskritai BPD patvirtinti LEADER+ pobūdžio priemonės pasiekimo ir poveikio rodikliai iš 

esmės įgyvendinti, o kai kurie gerokai viršyti: 2,1 k. daugiau paremta mokymo kursų negu 

planuota; parengta 90 proc. planuotų bandomųjų integruotų strategijų; išmokyta 3,6 k. 

daugiau klausytojų; sukurta/išlaikyta 1,7 k. daugiau darbo vietų. Tačiau rezultato rodiklis 

(sukurta/išlaikyta darbo vietų) įgyvendintas tik 23 proc.   

 

26. Lietuvos pasirinktas LEADER+ modelis pirmiausia buvo orientuotas iniciatyvos 

įgyvendinimo pasirengimui (institucinis ir metodologinis pasirengimas, VVG sukūrimas, 

įgūdžių ugdymas) ir tik po to – bandomųjų integruotų vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimui, tam tikslui skiriant palyginti nedideles paramos sumas. Todėl šio laikotarpio 

ataskaitų kiekybiniai rodikliai (ypač užimtumo) negalėjo atspindėti tikrojo šios iniciatyvos 

pasekmių masto. 
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6.  REKOMENDACIJOS DĖL EFEKTYVESNIO LEADER METODO 
PRIEMONI Ų ĮGYVENDINIMO  

NAUJUOJU PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIU 
 

 
1. Įvertinant ypatingą VVG projektų administratorių mokymų svarbą naujuoju finansiniu 

laikotarpiu, mokymus turėtų vykdyti praktinio darbo patirtį turintys specialistai, kurie 

geriausiai išmano praktinį projektų administravimą ir su juo susijusias praktines 

subtilybes.  

 

2. Mokymus reikėtų organizuoti tikslinėms grupėms. Mokymo programose ne mažiau kaip 

du trečdalius laiko numatyti praktiniams užsiėmimams. Tokie mokymai įgautų praktinių 

mokymo pobūdį ir būtų daug efektyvesni už teorines paskaitas. 

 

3. Rengiant vietos plėtros strategijas, laikytis principinio strateginio planavimo sistemos 

modelio. Strategijoje turėtų būti keliami ilgalaikiai, daugiau kaip 7 metų finansiniam 

laikotarpiui, tikslai (vizija), o programiniam laikotarpiui sudaromi vidutinės trukmės 

strateginis dokumentas – programa, kurios konkrečios priemonės paremtos finansavimo 

šaltiniais ir kurioms įgyvendinti rengiami, finansuojami ir įgyvendinami konkretūs 

projektai. Taip būtų užtikrinamas strategijos tęstinumas, o konkretaus finansinio 

laikotarpio priemonės būtų paremtos finansiniai ištekliais ir sėkmingai įgyvendinamos, 

efektyviai panaudojant vietovės išteklius ir viešąją paramą.  

  

4. Siekiant įgyvendinti LEADER integralumo principą ir racionaliau nukreipti paramos 

lėšas vietos plėtros strategijoms įgyvendinti 2007–2013 metų laikotarpiui, tikslinga 

nustatyti rekomenduojamas paramos LEADER metodui įgyvendint proporcijas VVG 

lygmeniu, t. y. proporcijas tarp „minkštųjų“ ir „kiet ųjų“ investicijų, išlaidų įgūdžių 

įgijimui, bendradarbiavimui ir viešinimui.  

   

5. Bandomąsias integruotas strategijas įgyvendinusioms VVG skirti paramos, rengiant 

vietos plėtros strategijas, konsultavimo paslaugų pirkimui nereikėtų. Konsultavimo 

paslaugų pirkimui (strategijų rengimas) numatytas tinkamas finansuoti išlaidas tikslinga 

būtų perkelti darbo užmokesčiui samdomiems VVG darbuotojams. Patirties turinčios 

VVG parengti strategijas sugebėtų ir privalėtų pačios. Taip būtų užtikrintas strategijų 
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unikalumas bei išskirtinumas. Konsultantai tokias VVG galėtų konsultuoti tik strategijų 

administravimo klausimais.  

 

6. Konsultacines paslaugas ir mokymus projektų administravimo klausimais visų pirma 

reikėtų skirti naujoms VVG, kadangi dėl menkos jų ES paramos administravimo 

praktinės patirties gali kilti problemų dėl finansinių srautų efektyvaus valdymo ir 

operatyvumo.  

 

7. Siekiant objektyviai įvertinti ir palyginti pasiekimus tarp atskirų VVG, įgyvenant 2007–

2013 metų KPP, tikslinga parengti rekomendacijas, kaip skaičiuoti būtinus pateikti 

projektų įgyvendinimo ataskaitose rezultatų, pasiekimų ir poveikio rodiklius ir kokiais 

šaltiniais naudotis juos skaičiuojant.  

 

8. Kadangi VVG veiksmai, siekiant jaunimo įtraukimo į kaimo plėtros procesus, nėra 

pakankami, šiai veiklai reikėtų skirti ypatingą dėmesį, ir reglamentuoti jaunimo 

įtraukimo į vietos plėtros strategijų įgyvendinimą formas ir būdus. Teikiant ataskaitinius 

rodiklius, turėtų būti išskiriamos ne tik vyrų ir moterų tikslinės grupės, bet ir jaunimo 

tikslinė grupė. 

 

9. Siekiant aktyvesnio bendradarbiavimo su potencialiais tarptautiniais partneriais, vykdant 

bendrus projektus, būtina dalį įgūdžių įgijimui numatytos paramos skirti užsienio kalbų 

mokymams, pirmiausia įtraukiant jaunimą. 

  

10. Supaprastinti (vengti sudėtingų formuluočių) vietos projektų dokumentaciją.  

 

11. Optimizuoti projektų vertinimo, atrankos, mokėjimo prašymo vertinimo ir apmokėjimo 

laikotarpį ir procesus. Tam tikslui kontrolės procedūras decentralizuoti, NMA paliekant 

iki 10 proc. atsitiktine tvarka kontrolei pasirenkamų VVG. 

 

12. Sudaryti galimybę bendruomenėms gauti paskolą teikiant paskolų valstybės garantiją: 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatuose numatyti galimybę teikti garantijas 

vietos ne pelno projektams, vykdomiems įgyvendinant vietos plėtros strategiją.  
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13. Siekiant efektyvesnio ir lankstesnio paramos lėšų panaudojimo vietos projektams 

įgyvendinti, suteikti teisę VVG savarankiškai keisti išlaidų paskirstymą tarp vietos 

projektų, nekeičiant bendro biudžeto. 

 

14. Svarstyti galimybę dėl VVG tinklo veiklos funkcijos – koordinuoti tarpteritorinio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo projektų paiešką ir projektų vykdymą. 
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ATASKAITOS PRIEDAI 
1 priedas. LEADER+ pobūdžio priemonę reglamentuojantys teisės aktai ir jų pakeitimai (raudona spalva) 

Eil. Nr. Įsakymo pavadinimas  Data ir 
numeris 

Paskirtis Pastabos Susiję įsakymai 

1. Dėl projekto specialiųjų paraiškų ,,B“ dalių paramai pagal 
Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo 
dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto kaimo 
plėtros priemones gauti formų patvirtinimo 

2004-05-
31 
 Nr. 3D-
330 

Patvirtinti projekto specialiųjų 
paraiškų ,,B“ dalies formas. 

  

2. Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 
pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo 
dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemonės ,,LEADER + pobūdžio priemonė“ veiklos sritį 
,,Įgūdžių įgijimas“ patvirtinimo 

2004-07-
16  
Nr. 3D-
440 

Patvirtinti Gaires pareiškėjams, 
teikiantiems paraiškas paramai 
gauti pagal priemonės 
„LEADER+ pobūdžio 
priemonės“ veiklos sritį 
„ Įgūdžių įgijimas“. 

 Nr. 3D-325 2006-08-
11  
Nr. 3D-555 2004-10-
11 

3. Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 
3D-440 ,,Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus 
paramai gauti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės ,,LEADER + pobūdžio 
priemonė“ veiklos sritį ,,Įgūdžių įgijimas“ patvirtinimo“ 
pakeitimo 

2004-10-
11  
Nr. 3D-
555 

Pakeisti LR žemės ūkio ministro 
2004-07-16 įsakymą Nr. 3D-
440. 
Pakeitimų esmė: 
Įrašyti antrojoje pastraipoje 
vietoje žodžio „paraiškas“ 
žodį „projektus“ ir po žodžio 
„dokumento“ skliausteliuose 
raides „(BPD)“. 
Nurodytuoju įsakymu 
patvirtintų Gairių 
pareiškėjams pagal Lietuvos 
2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento 
,,Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės“ prioriteto 
priemonės ,,LEADER + 
pobūdžio priemonė“ veiklos 
sritį ,,Įgūdžių įgijimas“ 
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išdėstyti pavadinimą taip: 
„Gairės pareiškėjams, 
teikiantiems projektus 
paramai gauti pagal Lietuvos 
2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento 
(BPD) Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto 
priemonės ,,LEADER + 
pobūdžio priemonė“ veiklos 
sritį ,,Įgūdžių įgijimas“. 
Papildyti šiuo 27.2.3 punktu: 
,,27.2.3. Projekto 
administracinės išlaidos (ne 
daugiau kaip 15 proc. visos 
paramos): 
27.2.3.1. atlyginimas 
projekto administratoriams; 
27.2.3.2. ryšių ir pašto 
išlaidos; 
27.2.3.3. kelionės/transporto 
išlaidos.“ 
  

4. Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 
3D-440 „Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus 
paramai gauti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos sritį „Įgūdžių įgijimas“ patvirtinimo“ 
pakeitimo 

2006-08-
11  
Nr. 3D-
325 

Pakeisti LR žemės ūkio ministro 
2004-07-16 įsakymą Nr. 3D-
440. 
Pakeitimų esmė: pakeisti Gaires 
pareiškėjams, teikiantiems 
projektus paramai gauti pagal 
Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo 
dokumento (BPD) Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonės 
„LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos sritį „Įgūdžių 
įgijimas“, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio 
ministro 2004 m. liepos 16 d. 
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įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl gairių 
pareiškėjams, teikiantiems 
projektus paramai gauti pagal 
Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo 
dokumento (BPD) Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonės „LEADER+ 
pobūdžio priemonė“ veiklos sritį 
„ Įgūdžių įgijimas“ patvirtinimo“ 
(Žin., 2004, Nr. 121-4452, 
Nr. 155-5670), ir pripažinti 
netekusiu galios 80 punktą. 
 

5. Dėl mokymo kursų temų pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės 
,,LEADER + pobūdžio priemonė“ veiklos sritį ,,Įgūdžių 
įgijimas“ sąrašo patvirtinimo 

2004-08-
09  
Nr. 3D-
468 

Patvirtinti mokymų kursų temas 
pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
BPD Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto 
priemonės ,,LEADER+ 
pobūdžio priemonė“ veiklos sritį 
„ Įgūdžių įgijimas“. 

  

6. Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 
2005 metais pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ 
pobūdžio priemonė“ veiklos sritį „Įgūdžių įgijimas“ 
patvirtinimo 

2005-02-
23  
Nr. 3D-92 

Patvirtinti Gaires pareiškėjams, 
teikiantiems projektus paramai 
gauti 2005 metais pagal 
priemonės „LEADER+ pobūdžio 
priemonės“ veiklos sritį 
„ Įgūdžių įgijimas“. 

 Nr. 3D-164 2005-03-
24 
 

7. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 
3D-92 „Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus 
paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės ,,LEADER + pobūdžio 
priemonė“ veiklos sritį „Įgūdžių įgijimas“ patvirtinimo“ 
pakeitimo 

2005-03-
24  
Nr. 3D-
164 

Pakeisti Gaires pareiškėjams, 
teikiantiems projektus paramai 
gauti 2005 metais pagal 
priemonės „LEADER+ pobūdžio 
priemonės“ veiklos sritį 
„ Įgūdžių įgijimas“. 
Pakeitimų esmė:  
išdėstyti 103 punktą taip: 
„103. Projektų vykdytojai, 
kuriems netaikomos Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų 
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įstatymo nuostatos, siekdami, 
kad padarytos išlaidos būtų 
laikomos tinkamomis finansuoti, 
prekių, paslaugų ar darbų 
pirkimą privalės organizuoti 
pagal Žemės ūkio ministerijos 
nustatytą tvarką.40“. 
išdėstyti 106 punktą taip: 
„106. Pasirašęs paramos sutartį, 
projekto vykdytojas privalo 
vykdyti prekių, paslaugų ar 
darbų pirkimo 
konkursą/apklausą, kaip 
nurodyta šių Gairių XXII 
skyriuje, ir tik tuomet gali 
pradėti įgyvendinti projekte 
numatytas investicijas. Jei 
pareiškėjas pradėjo vykdyti 
projektą po paraiškos pateikimo, 
prekių, paslaugų, darbų pirkimo 
konkursas/apklausa turi būti 
įvykę iki projekte numatytų 
investicijų įgyvendinimo 
pradžios ir paramos sutarties 
pasirašymo.“ 
 

8. Dėl mokymo kursų temų ir mokymo metodinės ir 
informacinės medžiagos temų pagal Lietuvos 2004–2006 
metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės ,,LEADER + pobūdžio 
priemonė“ veiklos sektoriaus sritį ,,Įgūdžių įgijimas“ sąrašų 
patvirtinimo 

2005-02-
24  
Nr. 3D-99 

Patvirtinti mokymo kursų temų 
sąrašą ir mokymų metodinės ir 
informacinės medžiagos temų 
sąrašą pagal ,,LEADER+ 
pobūdžio priemonė“ veiklos 
sektoriaus sritį ,,Įgūdžių 
įgijimas“ 

Negalioja Nr. 3D-88 2006-03-09  
Nr. 3D-440 2005-09-
15 (negalioja) 
Nr. 3D-424 2005-09-
02 (negalioja) 
Nr. 3D-129 2005-03-
09 (negalioja) 

9. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 
3D-99 ,,Dėl mokymo kursų temų ir mokymo metodinės ir 
informacinės medžiagos temų pagal Lietuvos 2004–2006 

2005-03-
09  
Nr. 3D-
129 

Pakeisti mokymo kursų temų 
sąrašą patvirtintą 2005-02-24 
pagal ,,LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos sektoriaus 
sritį ,,Įgūdžių įgijimas“ 

Negalioja  Nr. 3D-88 2006-03-09  
Nr. 3D-99 2005-02-24 
(negalioja) 
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metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės ,,LEADER + pobūdžio 
priemonė“ veiklos sektoriaus sritį ,,Įgūdžių įgijimas“ sąrašų 
patvirtinimo“ pakeitimo 

Pakeitimų esmė išdėstyti sąrašą 
nauja redakcija. 

10. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 
3D-99 „Dėl mokymo kursų temų ir mokymo metodinės ir 
informacinės medžiagos temų pagal Lietuvos 2004–2006 
metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER + pobūdžio 
priemonė“ veiklos sektoriaus sritį „įgūdžių įgijimas“ sąrašų 
patvirtinimo“ pakeitimo 

2005-09-
02 Nr. 3D-
424 

Pakeisti mokymo kursų temų 
sąrašą patvirtintą 2005-02-24 
pagal ,,LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos sektoriaus 
sritį ,,Įgūdžių įgijimas“. 
Pakeitimų esmė išdėstyti sąrašą 
nauja redakcija. 

Negalioja  Nr. 3D-88 2006-03-09  
Nr. 3D-99 2005-02-24 
(negalioja) 

11. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 
3D-99 „Dėl mokymo kursų temų ir mokymo metodinės ir 
informacinės medžiagos temų pagal Lietuvos 2004–2006 
metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos sektoriaus sritį „Įgūdžių įgijimas“ sąrašų 
patvirtinimo“ pakeitimo 

2005-09-
15 Nr. 3D-
440 

Pakeisti LR žemės ūkio ministro 
2005 m. vasario 24 d. įsakymą 
Nr. 3D-99.  
Pakeitimų esmė: pakeisti 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2005 m. vasario 
24 d. įsakymą Nr. 3D-99 „Dėl 
mokymo kursų temų ir mokymo 
metodinės ir informacinės 
medžiagos temų pagal Lietuvos 
2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento 
Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonės „LEADER+ 
pobūdžio priemonė“ veiklos 
sektoriaus sritį „Įgūdžių 
įgijimas“ sąrašų patvirtinimo“ 
(Žin., 2005, Nr. 28-902) ir 
pripažinti netekusiu galios 1.2 
punktą.  
 

Negalioja Nr. 3D-88 200-03-09  
Nr. 3D-99 2005-02-24 
(negalioja) 

12. Dėl mokymo kursų temų pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės ,,LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos sritį ,,Įgūdžių įgijimas“ sąrašo patvirtinimo 

2006-03-
09 Nr. 3D-
88 

Patvirtinti mokymo kursų temų 
sąrašą pagal ,,LEADER + 
pobūdžio priemonė“ veiklos 
sektoriaus sritį ,,Įgūdžių 

 Nr. 3D-440 2005-09-
15 (negalioja) 
Nr. 3D-424 2005-09-
02 (negalioja) 
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įgijimas“. Pripažinti netekusiais 
galios įsakymus Nr. 3D-440 
2005-09-15; 
Nr. 3D-424 2005-09-02; 
Nr. 3D-129 2005-03-09; 
Nr. 3D-99 2005-02-24.  
 

Nr. 3D-129 2005-03-
09 (negalioja) 
Nr. 3D-99 2005-02-24 
(negalioja) 
 

13. Dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo 
dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemonės „LEADER + pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo 
koordinavimo grupės sudarymo 

 

2005-03-
17 Nr. 3D-
144 

Sudaryti Lietuvos 2004–2006 
metų BPD Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto 
priemonės „LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ įgyvendinimo 
koordinavimo grupę. 

 Nr. 3D-376 2006-09-
22  
Nr. 3D-82 2006-03-06  

14. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo N. 3D-
144 „Dėl Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo 
dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo 
koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo 

2006-03-
06 Nr. 3D-
82 

Pakeisti LR žemės ūkio ministro 
2005 m. kovo 17 d. įsakymą 
Nr. 3D-144. 
 
Pakeitimų esmė: pakeisti 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2005 m. kovo 17 
d. įsakymą Nr. 3D-144 „Dėl 
Lietuvos 2004–2006 metų 
Bendrojo programavimo 
dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto 
priemonės „LEADER + 
pobūdžio priemonė“ 
įgyvendinimo koordinavimo 
grupės sudarymo“ (Žin., 2005, 
Nr. 37-1207) ir įrašyti 1 punkte 
vietoj žodžių „Robertas 
Juknevičius – Suvalkijos VVG“ 
žodžius „Lina Kružinauskienė – 
Suvalkijos VVG“. 

 
 

 Nr. 3D-144 2005-03-
17 

15. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3D- 2006-09- Pakeisti LR žemės ūkio ministro  Nr. 3D-144 2005-03-
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144 „Dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo 
dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo 
koordinavimo grupės sudarymo“ pakeitimo 

22 Nr. 3D-
376 

2005 m. kovo 17 d. įsakymą 
Nr. 3D-144. 
 
 
Pakeitimų esmė: pakeisti 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2005 m. kovo 
17 d. įsakymą Nr. 3D-144 „Dėl 
Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo 
dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto 
priemonės „LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ įgyvendinimo 
koordinavimo grupės sudarymo“ 
(Žin., 2005, Nr. 37-1207, 2006, 
Nr. 28-958) ir įrašyti 1 punkte į 
sudarytą koordinavimo grupę 
vietoje Virginijos Žoštautienės – 
Jurgitą Stakėnienę – Žemės ūkio 
ministerijos Kaimo plėtros 
departamento direktoriaus 
pavaduotoją, laikinai vykdančią 
direktoriaus funkcijas 
(koordinavimo grupės 
pirmininkės pavaduotoja), 
išbraukiu Zenoną Anusauską ir 
įrašau į koordinavimo grupę 
Edgarą Gardziulevičių, Dzūkijos 
VVG, Nedą Leonavičiūtę, 
Jungtinių Tautų vystymo 
programos Pasaulio aplinkos 
fondo mažųjų projektų 
programos nacionalinę 
koordinatorę, Neringą Saulytę, 
NMA Projektų vertinimo 
skyriaus vyriausiąją specialistę, 
Virginij ą Žoštautienę, žemės 
ūkio viceministrę. 

17 
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16. Dėl paraiškų pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 

programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemones surinkimo 2005 metais grafiko 
patvirtinimo 

2005-01-
11 Nr. 3D-
17 

Patvirtinti paraiškų pagal 
Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo 
dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto 
priemones surinkimo 2005 
metais grafiką. 

 Nr. 3D-507 2005-10-
28  
Nr. 3D-460 2005-09-
28  
Nr. 3D-391 2005-08-
05  
Nr. 3D-326 2005-06-
29  
Nr. 3D-200 2005-04-
07  

17. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 
3D-17 „Dėl paraiškų pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemones surinkimo 2005 metais 
grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 

2005-04-
07 Nr. 3D-
200 

Pakeisti paraiškų pagal Lietuvos 
2004–2006 metų BPD Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemones surinkimo 
2005 metais grafiką. 

 Nr. 3D-17 2005-01-11 

18. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 
3D-17 „Dėl paraiškų pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemones surinkimo 2005 metais 
grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 

2005-06-
29 Nr. 3D-
326 

Pakeisti paraiškų pagal Lietuvos 
2004–2006 metų BPD Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemones surinkimo 
2005 metais grafiką. 

 Nr. 3D-17 2005-01-11 

19. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 
3D-17 „Dėl paraiškų pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemones surinkimo 2005 metais 
grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 

2005-08-
05 Nr. 3D-
391 

Pakeisti paraiškų pagal Lietuvos 
2004–2006 metų BPD Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemones surinkimo 
2005 metais grafiką. 

 Nr. 3D-17 2005-01-11 

20. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 
3D-17 „Dėl paraiškų pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės surinkimo 2005 metais 
grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 

2005-09-
28 Nr. 3D-
460 

Pakeisti paraiškų pagal Lietuvos 
2004–2006 metų BPD Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemones surinkimo 
2005 metais grafiką. 

 Nr. 3D-17 2005-01-11 

21. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 
3D-17 „Dėl paraiškų pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės surinkimo 2005 metais 

2005-10-
28 Nr. 3D-
507 

Pakeisti paraiškų pagal Lietuvos 
2004–2006 metų BPD Kaimo 
plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemones surinkimo 

 Nr. 3D-17 2005-01-11 
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grafiko patvirtinimo“ pakeitimo 2005 metais grafiką. 

22. Dėl institucijų, teikiančių mokslo, mokymo, konsultavimo 
paslaugas pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ veiklos 
sritį „Įgūdžių įgijimas“ akreditavimo komisijos ir taisyklių 
patvirtinimo 

2005-09-
07  
Nr. 3D-
434 

Sudaryti institucijų, teikiančių 
mokslo, mokymo, konsultavimo 
paslaugas, akreditavimo 
komisiją ir patvirtinti 
akreditavimo taisykles. 

Negalioja Nr. 3D-242 2007-05-
18  

23. Dėl konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių 
patvirtinimo 

2007-05-
18 Nr. 3D-
242 

Patvirtinti konsultavimo įstaigų 
ir konsultantų akreditavimo 
taisykles 2007–2013 metų 
laikotarpiui. 

 Nr. 3D-211 2008-04-
15  
Nr. 3D-85 2006-03-09 
(negalioja) 
Nr. 3D-434 2005-09-
07 (negalioja) 

24. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 
3D-434 „Dėl institucijų, teikiančių mokslo, mokymo, 
konsultavimo paslaugas pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos sritį „Įgūdžių įgijimas“ akreditavimo 
komisijos ir taisyklių patvirtinimo“pakeitimo 

2006-03-
09 Nr. 3D-
85 

Pakeisti Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2005 m. 
rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. 3D-
434, išdėstant jį nauja redakcija.  

Negalioja  Nr. 3D-242 2007-05-
18 

25. Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas strategijoms 
įgyvendinti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos srities ,,Bandomosios integruotos 
strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų 
įgyvendinimas“ patvirtinimo 

2005-12-
12 Nr. 3D-
570 

 
 
Patvirtinti gaires pareiškėjams, 
teikiantiems paraiškas 
strategijoms įgyvendinti pagal 
Lietuvos 2004–2006 metų BPD 
Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonės 
,,LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos srities 
,,Bandomosios integruotos 
strategijos“ sektorių 
„Bandomųjų integruotų 
strategijų įgyvendinimas“. 

 Nr. 3D-429 2008-07-
31  
Nr. 3D-331 2006-08-
19  

26. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo 
Nr. 3D-570 „Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas 

2006-08-
19 Nr. 3D-

Pakeisti gaires pareiškėjams, 
teikiantiems paraiškas 
strategijoms įgyvendinti pagal 

 Nr. 3D-570 2005-12-
12 
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strategijoms įgyvendinti pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos srities „Bandomosios integruotos 
strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų 
įgyvendinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 

331 Lietuvos 2004–2006 metų BPD 
Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonės 
,,LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos srities 
,,Bandomosios integruotos 
strategijos“ sektorių 
„Bandomųjų integruotų 
strategijų įgyvendinimas“. 
Pakeitimų esmė: pakeisti 9, 106, 
149, 153, 205, 207, 208, 215, 
238, 252, 290, 322, 324.1, 327 
punktus; papildyti II skyriaus 
šešioliktąjį skirsnį 148¹, 148² ir 
148³ punktais; pripažinti 
netekusiais galios 167 ir 169 
punktus.  

27. Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 
3D-570 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas 
strategijoms įgyvendinti pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės ,,LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos srities ,,Bandomosios integruotos 
strategijos“ sektorių ,,Bandomųjų integruotų strategijų 
įgyvendinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 

2008-07-
31 Nr. 3D-
429 

Pakeisti gaires pareiškėjams, 
teikiantiems paraiškas 
strategijoms įgyvendinti pagal 
Lietuvos 2004–2006 metų BPD 
Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonės 
,,LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos srities 
,,Bandomosios integruotos 
strategijos“ sektorių 
„Bandomųjų integruotų 
strategijų įgyvendinimas“. 

 

Pakeitimų esmė: įrašyti 27.4 
punkte vietoje skaičių ir žodžių 
„2008 m. rugsėjo 1 d.“ skaičius 
ir žodžius „2008 m. spalio 1 d.“; 
183 punkte vietoje skaičių ir 
žodžių „2008 m. rugpjūčio 1 d.“ 

 Nr. 3D-570 2005-12-
12 



 80

skaičius ir žodžius „2008 m. 
rugsėjo 1 d.“; 196.6 punkte 
vietoje skaičių ir žodžių „2008 
m. rugpjūčio 1 d.“ skaičius ir 
žodžius „2008 m. rugsėjo 1 d.“ 

 

28. Dėl paramos teikimo projektams, pagal kuriuos 
įgyvendinamos Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto kaimo plėtros priemonės, pavyzdinės sutarties, 
mokėjimo prašymo, mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo 
lapo, projekto įgyvendinimo ataskaitos formų, patvirtinimo 

2004-07-
16 Nr. 3D-
436 

Patvirtinti paramos teikimo 
projektams pavyzdinę sutartį; 
mokėjimo prašymo formą; 
mokėjimo prašymo tikrinimo ir 
tvirtinimo lapo formą; projekto 
įgyvendinimo ataskaitos formą.   
 

 Nr. 3D-102 2006-03-
21  
Nr. 3D-580 2005-12-
15 

29. Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo 
Nr. 3D-436 „Dėl paramos teikimo projektams, pagal kuriuos 
įgyvendinamos Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto kaimo plėtros priemonės, pavyzdinės sutarties, 
mokėjimo prašymo, mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo 
lapo, projekto įgyvendinimo ataskaitos formų, patvirtinimo“ 
pakeitimo 

2005-12-
15 Nr. 3D-
580 

Pakeisti LR žemės ūkio ministro 
2004 m. liepos 16 d. įsakymą 
Nr. 3D-436 ir patvirtinti 
paramos teikimo projektams 
pavyzdinės sutarties formą; 
Mokėjimo prašymo formą; 
Mokėjimo prašymo pildymo 
instrukciją; Projekto 
įgyvendinimo ataskaitos formą; 
Projekto įgyvendinimo 
ataskaitos pildymo instrukciją. 

 Nr. 3D-436 2004-07-
16 

30. Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo 
Nr. 3D-436 „Dėl paramos teikimo projektams, pagal kuriuos 
įgyvendinamos Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonės pavyzdinės sutarties, mokėjimo prašymo 
ir projekto įgyvendinimo ataskaitos formų patvirtinimo“ 
pakeitimo 

2006-03-
21 Nr. 3D-
102 

Pakeisti paramos teikimo 
projektams, pavyzdinę sutartį. 
 
 
 

 Nr. 3D-436 2004-07-
16 

31. Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 
2006 metais pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio 

2006-08-
19 Nr. 3D-
336 

 
Patvirtinti gaires pareiškėjams, 
teikiantiems projektus paramai 
gauti 2006 metais pagal 

 Nr. 3D-377 2006-09-
22 
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priemonė“ veiklos srities „Įgūdžių įgijimas“ sektorių 
„Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, 
paraiškų paramai gauti ir integruotų bandomųjų strategijų 
parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, 
parengtų bandomųjų strategijų tobulinimui“ patvirtinimo 

Lietuvos 2004–2006 metų BPD 
Kaimo plėtros ir žuvininkystės 
prioriteto priemonės –
„LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos srities 
„ Įgūdžių įgijimas“ sektorių 
„Techninė parama kaimo 
vietovių studijoms, jų 
vertinimui, paraiškų paramai 
gauti ir integruotų bandomųjų 
strategijų parengimui, 
atsižvelgiant į susijusių 
gyventojų poreikius, parengtų 
bandomųjų strategijų 
tobulinimui“. 

32. Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo 
Nr. 3D-336 „Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektus 
paramai gauti 2006 metais pagal Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ veiklos srities „Įgūdžių įgijimas“ sektorių 
„Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, 
paraiškų paramai gauti ir integruotų bandomųjų strategijų 
parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, 
parengtų bandomųjų strategijų tobulinimui“ patvirtinimo“ 
pakeitimo 

2006-09-
22 Nr. 3D-
377 

Pakeisti LR žemės ūkio ministro 
2006 m. rugpjūčio 19 d. 
įsakymą Nr. 3D-336. 
Pakeitimų esmė: išdėstyti 2.1 
punktą taip: 
„2.1. paskelbtame kvietimo 
teikti paraiškas pagal Lietuvos 
2004–2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento 
(BPD) Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto 
priemonės ,,LEADER+ 
pobūdžio priemonė“ veiklos 
srities ,,Įgūdžių įgijimas“ 
sektorių „Techninė parama 
kaimo vietovių studijoms, jų 
vertinimui, paraiškų paramai 
gauti ir integruotų bandomųjų 
strategijų parengimui, 
atsižvelgiant į susijusių 
gyventojų poreikius, parengtų 
bandomųjų strategijų 
tobulinimui“ skelbime nurodyti 
paraiškų rinkimo laikotarpį iki 

 Nr. 3D-336 2006-08-
19 
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š. m. spalio 9 d. (įskaitytinai);“. 
 
 

33. Dėl Bandomųjų integruotų strategijų, įgyvendinamų pagal 
Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo 
dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities 
„Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų 
integruotų strategijų įgyvendinimas“, bendradarbiavimo 
komisijos sudarymo 

2007-01-
12 Nr. 3D-
15 

Sudaryti Bandomųjų integruotų 
strategijų bendradarbiavimo 
komisiją. 

 Nr. 3D-63 2007-02-13 

34. Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 
3D-15 „Dėl bandomųjų integruotų strategijų, įgyvendinamų 
pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo 
dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities 
„Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų 
integruotų strategijų įgyvendinimas“, bendradarbiavimo 
komisijos sudarymo“ pakeitimo 

2007-02-
13 Nr. 3D-
63 

Pakeisti LR žemės ūkio ministro 
2007 m. sausio 12 d. įsakymą 
Nr. 3D-15.  
Pakeitimų esmė: pakeisti 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2007 m. sausio 12 
d. įsakymą Nr. 3D-15 „Dėl 
Bandomųjų integruotų 
strategijų, įgyvendinamų pagal 
Lietuvos 2004–2006 metų 
bendrojo programavimo 
dokumento Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto 
priemonės ,,LEADER+ 
pobūdžio priemonė“ veiklos 
srities „Bandomosios 
integruotos strategijos“ sektorių 
„Bandomųjų integruotų 
strategijų įgyvendinimas“, 
bendradarbiavimo komisijos 
sudarymo“ ir įrašau 1 punkte 
vietoje žodžių „Guoda 
Burokienė – Lietuvos kaimo 
bendruomenių sąjungos 
pirmininkė (pavaduoja Sigitas 
Vaitkevičius – Jurbarko rajono 
Vaidzgirio bendruomenės 
pirmininkas)“ žodžius „Guoda 

 Nr. 3D-15 2007-01-12 
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Burokienė – Lietuvos kaimo 
bendruomenių sąjungos 
pirmininkė (pavaduotojas 
Sigitas Vaitiekūnas – Jurbarko 
rajono Vadžgirio bendruomenės 
centro pirmininkas)“.  

 
 

35. Dėl problemų, susijusių su bandomųjų integruotų strategijų 
įgyvendinimu, sprendimo komisijos sudarymo 

 

2007-02-
13 Nr. 3D-
67 

Sudaryti problemų, susijusių su 
bandomųjų integruotų strategijų 
įgyvendinimu, sprendimo 
komisiją. 

 Nr. 3D-344 2007-07-
13 

36. Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 13 d. įsakymo 
Nr. 3D-67 „Dėl problemų, susijusių su bandomųjų integruotų 
strategijų įgyvendinimu, sprendimo komisijos sudarymo“ 
pakeitimo 

2007-07-
13 Nr. 3D-
344 

Pakeisti Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2007 m. 
vasario 13 d. įsakymą Nr. 3D-
67.  
Pakeitimų esmė pakeisti 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministro 2007 m. vasario 
13 d. įsakymą Nr. 3D-67 „Dėl 
problemų, susijusių su 
bandomųjų integruotų strategijų 
įgyvendinimu, sprendimo 
komisijos sudarymo“: 
1. išbraukti 1 punkto trečiojoje 
pastraipoje po žodžio 
„pavaduotojas“ žodžius 
„(pavaduoja Virginija 
Kondratienė – ŽŪM Teisės 
departamento direktoriaus 
pavaduotoja)“; 
2. papildyti 1 punktą nauja 
septintąja pastraipa 
(ankstesniąsias septintą–
penkioliktą pastraipas laikau 
atitinkamai aštuntąja–
šešioliktąja): 
„Virginija Kondratienė – ŽŪM 

 Nr. 3D-67 2007-02-13 
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Teisės departamento 
direktoriaus pavaduotoja“;  
3. pripažinti netekusiomis galios 
1 punkto aštuntąją ir tryliktąją 
pastraipas. 
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2 priedas. LEADER+ pobūdžio priemonę reglamentuojančių teisės aktų analizė 
 
 

Veikla  
 

Reglamentavimas susijusiuose teisės aktuose 

ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS  
1 veiklos sritis  

Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui ir 
integruotų bandomųjų strategijų parengimui, atsižvelgiant į 
gyventojų poreikius 

 

Tinkamos finansuoti išlaidos 
1. Projekto vykdymo išlaidos: 

• ekspertų ir (arba) konsultantų paslaugų, susijusių su paraiškų paramai gauti ir (arba) strategijos rengimu, 
ir (arba) tobulinimu, pirkimo;  

• informacijos, literatūros, statistinių duomenų, susijusių su paraiškų paramai gauti ir (arba) strategijos 
rengimu, ir (arba) tobulinimu, įsigijimo; 

• kelionių ir (arba) transporto nuomos, ir (arba) nakvynės, kai tai tiesiogiai susiję su projekto veikla (iki 20 
proc. projektui skirtos sumos); 

• seminaro (-ų), tiesiogiai susijusio (-ių) su kaimo vietovių studijomis, jų vertinimu, paraiškų paramai 
gauti ir integruotų bandomųjų strategijų parengimu, parengtų bandomųjų strategijų tobulinimu, 
organizavimo (iki 12 proc. projektui skirtos sumos): 

- atlyginimas lektoriui (-iams); 
- patalpų, kuriose bus organizuojamas seminaras (-ai), nuomos; 
- seminaro (-ų) medžiagos rengimo, įskaitant vertimo paslaugas, spausdinimo, rišimo ir 

dauginimo; 
- įrangos (mokomosios medžiagos demonstravimo technikos) nuomos; 
- kelionių ir (arba) transporto nuomos lektoriams, jų asistentams, seminaro (-ų) 

organizavimą administruojantiems asmenims, seminaro (-ų) klausytojams vykstant į 
seminaro vietą (-as) ir grįžtant iš jos (jų); 

- lektorių, jo asistentų, seminaro (-ų) organizavimą administruojančių asmenų, seminaro 
(-ų) klausytojų aprūpinimo maistu ir nakvyne (dalyvavimo seminare (-uose) 
laikotarpiu); 

- kanceliarinių prekių, skirtų seminaro (-ų) klausytojams; 
• vertimo paslaugų pirkimo; 

2. Projekto vykdytojo veiklos, tiesiogiai susijusios su projekto administravimu, išlaidos (iki 15 proc. projektui 
įgyvendinti skirtos paramos sumos): 

• atlyginimai projektą administruojantiems asmenims; 
• patalpų VVG veiklai nuomos, komunalinių paslaugų; 
• biuro įrangos nuomos; 
• kanceliarinių prekių; 
• ryšių; 
• susijusios su atsiskaitomosios sąskaitos, kuri skirta paramos lėšoms, atidarymu ir aptarnavimu; 
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• susijusios su banko suteikta garantija ar laidavimo draudimu, kai šios išlaidos būtinos įgyvendinti 
projektą; 

3. Viešinimo išlaidos, skirtos informavimo ir viešinimo priemonėms  įgyvendinti; 
4. Draudimo, susijusio su turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudota parama, maksimaliu turto atkuriamosios 
vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 
1. projekto vykdymo išlaidos:  

• ekspertų/konsultantų paslaugų apmokėjimas; 
• informacijos, su strategijos rengimu susijusios literatūros, statistinių duomenų įsigijimas; 
• įrangos nuoma; 
• patalpų nuoma; 
• kelionės/transporto išlaidos (tiesiogiai susijusios su projekto veikla, t. Y. atliekant kaimo gyventojų 

apklausas ir pan.); 
• vertimo paslaugos (parengtai strategijai išversti, ne daugiau 2000 Lt). 
• maitinimo išlaidos (tiesiogiai susijusios su projekto veikla, t. y. organizuojant konferencijas ir kt. 

didesnius renginius, skirtus vykdomos veiklos viešinimui VVG teritorijoje ir pan.) (pagal gaires „Įgūdžių 
įgijimas“ 2005-02-23 Nr. 3D-92) 

 
2. projekto administracinės išlaidos:  

• atlyginimas projekto vadovui; 
• kanceliarinės prekės.  

 
3. Kitos išlaidos:  

• informavimas (skelbimai spaudoje, ryšių ir pašto išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veikla); 
• viešumo priemonės (informavimas apie ES struktūrinių fondų gaunamą paramą);  
• projekto audito išlaidos. (Pagal gaires „Įgūdžių įgijimas“ 2004-07-16, Nr. 3D-440) 

 
Galimi pareiškėjai 
• VVG 

2 veiklos sritis  

Gyventojų informavimas ir mokymas siekiant skatinti aktyvų 
jų dalyvavimą kaimo plėtros procese 

 

       
Tinkamos finansuoti išlaidos 
 

1. Projekto vykdymo išlaidos:  
• atlyginimas lektoriams ir dėstytojams;  
• patalpų nuoma; 
• mokymo medžiagos spausdinimas, rišimas ir dauginimas; 
• mokymo baigimo pažymėjimai; 
• įrangos nuoma (mokomosios medžiagos demonstravimo technika); 
• vertimo paslaugos; 
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• viešumo priemonės (informavimas apie ES struktūrinių fondų gaunamą paramą); 
• projekto audito išlaidos.  

2. Projekto dalyvių išlaidos: 
• mokymo dalyvių aprūpinimas maistu ir nakvyne;  
• transporto išlaidos (mokymo kursų klausytojų išvykoms į praktinio mokymo vietas, ekskursijas).  

3. Projekto administracinės išlaidos (ne daugiau kaip 15 proc. visos paramos): 
• atlyginimas projekto administratoriams; 
• ryšių ir pašto išlaidos; 
• kelionės/transporto išlaidos (papildyta 2004-10-11 LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-555) 
• kanceliarinės prekės (pagal LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-92) 

 
Galimi pareiškėjai 
• institucija arba organizacija, užsiimanti mokslo, mokymo, konsultavimo arba informavimo veikla ir būti 

įregistruota Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 

  
3 veiklos sritis  
 
Administratorių, bendruomenės ir VVG narių mokymo kursai, 
susiję su gebėjimų ugdymu partnerystės kūrimo, 
administravimo ir finansų tvarkymo srityse 

       
Tinkamos finansuoti išlaidos 
 

1. Projekto vykdymo išlaidos:  
• atlyginimas lektoriams ir dėstytojams;  
• patalpų nuoma; 
• mokymo medžiagos spausdinimas, rišimas ir dauginimas; 
• mokymo baigimo pažymėjimai; 
• įrangos nuoma (mokomosios medžiagos demonstravimo technika); 
• vertimo paslaugos; 
• viešumo priemonės (informavimas apie ES struktūrinių fondų gaunamą paramą); 
• projekto audito išlaidos.  

2. Projekto dalyvių išlaidos: 
• mokymo dalyvių aprūpinimas maistu ir nakvyne;  
• transporto išlaidos (mokymo kursų klausytojų išvykoms į praktinio mokymo vietas, ekskursijas).  

 
3. Projekto administracinės išlaidos (ne daugiau kaip 15 proc. visos paramos): 

• atlyginimas projekto administratoriams; 
• ryšių ir pašto išlaidos; 
• kelionės/transporto išlaidos (papildyta 2004-10-11 LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-555) 
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• kanceliarinės prekės (pagal LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-92) 
 
 

Galimi pareiškėjai 
 
• institucija arba organizacija, užsiimanti mokslo, mokymo, konsultavimo arba informavimo veikla ir būti 

įregistruota Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 

4 veiklos sritis  
 
Informacinės, metodinės medžiagos parengimas ir platinimas 
bei įgytos patirties sklaida.  

 
Tinkamos finansuoti išlaidos 

 
1. Projekto vykdymo išlaidos:  

• autorinis atlyginimas;  
• leidyba;  
• statistinių duomenų įsigijimas;  
• vertimo paslaugos. 
• kanceliarinės prekės (pagal LR Žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-92) 

2. Kitos išlaidos:  
• informacinių straipsnių skelbimas;  
• viešumo priemonės (informavimas apie ES struktūrinių fondų gaunamą paramą); 
• projekto audito išlaidos.  

3. Projekto administracinės išlaidos (ne daugiau kaip 15 proc. visos paramos sumos): 
• atlyginimas projekto administratoriams (pagal LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-92) 

 
Galimi pareiškėjai 
 
• institucija arba organizacija, užsiimanti mokslo, mokymo, konsultavimo arba informavimo veikla ir būti 

įregistruota Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 

BANDOMOSIOS INTEGRUOTOS STRATEGIJOS  
1 veiklos sritis  
 
Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas 
 

       
Tinkamos finansuoti išlaidos 

1. išlaidos strategiją atitinkantiems vietos projektams finansuoti; 
2. strategijos vykdytojo (VVG) veiklos, tiesiogiai susijusios su strategijos įgyvendinimo administravimu, išlaidos 
(iki 15 proc. strategijai įgyvendinti skirtos paramos sumos): 

• darbo užmokestis strategijos įgyvendinimą administruojančiam strategijos vykdytojo (VVG) personalui, 
vietos projektų vertinimą atliekantiems nepriklausomiems ekspertams; 

• patalpų nuomos, komunalinių paslaugų; 
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• biuro įrangos (kompiuterių, fakso, telefono aparato, spausdintuvo, kopijuoklio, kitos biuro įrangos) 
įsigijimo ir (arba) nuomos; 

• ryšių; 
• kelionių ir (arba) transporto nuomos (susijusios su strategijos vykdytojo (VVG) susitikimų su 

potencialiais vietos projektų paraiškų teikėjais organizavimu, strategiją įgyvendinančių vietos projektų 
patikra ir priežiūra); 

• kanceliarinių prekių; 
• mokymo kursų, tiesiogiai susijusių su vietos projektų, atitinkančių strategiją, rengimu ir įgyvendinimu, 

skirtų potencialiems vietos projektų teikėjams, organizavimo; 
• susijusios su atsiskaitomosios sąskaitos, kuri skirta paramos strategijai įgyvendinti lėšoms, atidarymu ir 

aptarnavimu; 
• susijusios su bankų ir kitų finansinių institucijų suteikiamomis garantijomis, kurios būtinos įgyvendinant 

strategiją; 
3. įgytos strategijos įgyvendinimo patirties sklaidos išlaidos: 

• dalyvavimo konferencijose, parodose ir panašaus pobūdžio renginiuose, kai tai yra tiesiogiai susiję su 
strategijos įgyvendinimo patirties sklaida; 

• leidybos, kai tai yra tiesiogiai susiję su strategijos įgyvendinimo patirties sklaida; 
4. viešinimo išlaidos, skirtos informavimo ir viešinimo priemonėms, nurodytoms šio Gairių skyriaus 20 skirsnyje, 
įgyvendinti. (Pagal 2005-12-12 LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-570) 
 

Galimi pareiškėjai 
 

VVG 
 

 
Pastabos: 

1. Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui ir integruotų bandomųjų strategijų parengimui atsižvelgiant į gyventojų 
poreikius. Šiai sričiai yra parengtos atskiros gairės (2006-08-19, Nr. 3D-336 (pataisymas 2006-09-22, Nr. 3D-377). Tačiau taip pat šią 
sritį reglamentuoja gairės „Įgūdžių įgijimas“ (2004-07-16, Nr. 3D-440; (pataisymai 2004-10-11, Nr. 3D-555; 2006-08-11, Nr. 3D-325).  

2. Yra parengtos gairės pareiškėjams teikiantiems projektus paramai gauti pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD Kaimo plėtros ir 
žuvininkystės prioriteto priemonės ,,Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos sritį ,,Įgūdžių įgijimas“ ir gaires, skirtos pareiškėjams, 
teikiantiems projektus paramai gauti 2005 metais pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos sritį „Įgūdžių įgijimas“. Ten kai kas tinka, bet daug kas yra tas pats. Pastebėjimas toks, 
kad pagal gaires (Nr. 3D-440) visoms įgūdžių įgijimo sritims yra numatytos tinkamos išlaidos „projekto audito išlaidos“, kurios kituose 
panašiuose ir galiojančiuose dokumentuose nenumatytos. 
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3 priedas. Vietos veiklos grupių, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, pagal 
BPD LEADER+ pobūdžio priemonę apklausos anketa 
 

 
Gerb. kolegos, 

 
         Žemės ūkio ministerijos užsakymu Europos regioninės politikos institutas atlieka LEADER+ 
pobūdžio priemonės įgyvendinimo monitoringą.  
 Tyrimo tikslas – parengti siūlymus dėl efektyvesnio LEADER metodo priemonių 
įgyvendinimo naujuoju programavimo laikotarpiu.  
 Jūsų atsakymai, vertinimas ir siūlymai pasitarnaus minėto tikslo įgyvendinimui.  
 Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir pateiktą medžiagą.                                      

 
 
 
 

VIETOS VEIKLOS GRUPI Ų,  
ĮGYVENDINUSI Ų BANDOMĄSIAS INTEGRUOTAS STRATEGIJAS 

 PAGAL BPD  LEADER + POBŪDŽIO PRIEMON Ę,  
 
 

APKLAUSOS ANKETA 
 
 
 

1. Vietos veiklos grupės pavadinimas (įrašykite) 
............................................................................................................................................................ 
 
2. Vietos veiklos grupės įsteigimo data (įrašykite) 
............................................................................................................................................................ 
 
3. Vietos veiklos grupės pirmininko vardas, pavardė (įrašykite) 
 
............................................................................................................................................................ 
 
4. Atstovauta teritorija (įrašykite, kokioms savivaldybėms atstovavote) 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
5. Kiek kaimo gyventojų interesų atstovavote (įrašykite skaičių)..................................................... 
 
6. Kiek Jūsų atstovaujamoje teritorijoje buvo įsikūrusių kaimo bendruomenių iki 2006 m. 12 
mėn. (įrašykite skaičių)......................................................................................................................... 
 
7. Nurodykite Jūsų vietos veiklos grupės narių skaičių 2006 m. 12 mėn. (įrašykite skaičių) 
................................................................................................................................................................ 
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8. Ar pasikeitė Jūsų vietos veiklos grupės narių skaičius nuo vietos veiklos grupės įsteigimo? 
Jei pasikeitė, įrašykite, kiek sumažėjo ar išaugo vietos veiklos grupės narių skaičius.  
................................................................................................................................................................ 
 
 
9. Nurodykite Jūsų vietos veiklos grupės valdymo organo pavadinimą (įrašykite) 
................................................................................................................................................................ 
 
10. Nurodykite Jūsų vietos veiklos grupės valdymo organo narių skaičių 2006 m. 12 mėn. 
(įrašykite skaičių).................................................................................................................................. 
 
11. Ar pasikeitė Jūsų vietos veiklos grupės valdymo organo narių skaičius nuo vietos veiklos 
grupės įsteigimo? Jei pasikeitė, įrašykite, kiek sumažėjo ar išaugo vietos veiklos grupės 
valdymo organo narių skaičius.  
................................................................................................................................................................ 
12. Nurodykite Jūsų vietos veiklos grupės atstovavimą sektoriams 2006 m. 12 mėn. (užpildykite 
žemiau pateiktą lentelę) 
 
Sektoriaus pavadinimas Skaičius Dalis, proc. 
Kaimo bendruomenių, 
socialinių ir kitų partnerių bei 
jų asociacijų atstovai 

  

Verslo atstovai   
Vietos valdžios atstovai   
 
 
13. Nurodykite Jūsų įgyvendinamos bandomosios integruotos strategijos temą..........................  
 
............................................................................................................................................................... 
14. Paramos sutarties pasirašymo data (įrašykite) ........................................................................... 
 
15. Ar vykdėte strategijos pakeitimus (jei taip, nurodykite, kiek kartų)......................................... 
 
16. Dėl kokių priežasčių teko keisti strategiją (įrašykite)........................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
17.  Kiek laiko truko strategijos pakeitimas (įrašykite laiką ir priežastis): 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
18. Pirmojo projekto įgyvendinimo pradžios data (įrašykite).......................................................... 
 
 
19.  Nurodykite priežastis, dėl kuri ų užsitęsė strategijos įgyvendinimo pradžia 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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20. Kiek buvo gauta vietos projektų pagal visus kvietimus (nurodykite skaičių).......................... 
 Iš jų: 
 - pelno siekiančių projektų ......................................................................................... 
 - ne pelno siekiančių projektų..................... 
 
21. Visų finansuotų vietos projektų skaičius (nurodykite skaičių)................................................. 
 

Iš jų: 
 - pelno siekiančių projektų ......................... 
 - ne pelno siekiančių projektų..................... 
 
22. Jei dalis vietos projektų nebuvo finansuoti, nurodykite priežastis........................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
23. Ar buvo atvejų, kad fizinis asmuo pageidavo įgyvendinti ne pelno projektą (įrašykite taip 
arba ne)................................................................................................................................................ 
 
24. Pateikite informaciją apie įgyvendintus vietos projektus (užpildykite žemiau pateiktas 
lenteles) 
 
  

Strategijos prioritetai, vietos 
projekt ų pavadinimas (temos) 

Skaičius, 
vnt. 

Prašoma 
lėšų vietos 
projektui 
įgyvendinti 
suma, Lt 

Finan-
suota, Lt 

 
 

pelno 
siekiantys 
projektai, 

ne pelno 
siekiantys 
projektai, 

1. Prioritetas.............................     
1.1.     
1.2.     
1.3.     
1.4.     
1.5.     
     
     
     
2. Prioritetas.................................     
2.1.     
2.3.     
2.4.     
2.5.     
     
     
     
     
3. Prioritetas...............................     
3.1.     
3.2.     
3.3.     
3.4.     
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3.5.     
     
     
     
     
     

 
Lentelėje pateikite prioritetų pavadinimus, pagal juos sugrupuokite paramą gavusių vietos projektų 
pavadinimus. 
 

25. Pateikite strategijos įgyvendinimo organizavimo veikloje dalyvavusių mokamų darbuotojų 
skaičių ir pareigybes (įrašykite) ..................................................................................... 
………………………............................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
26. Ar buvo įdarbintas jaunas, iki 25 metų, žmogus (įrašykite taip arba ne)................................... 
................................................................................................................................................................  
 
27. Jei ne, nurodykite kodėl ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 
28. Su kokiomis problemomis susidūrėte organizuojant vietos veiklos grupės veiklą (įrašykite) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
29. Nurodykite priežastis, kurios trukdė sėkmingam vietos projektų įgyvendinimui (įrašykite) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 

30. Pateikite siūlymus Vietos plėtros strategijos 2008–2014 m. įgyvendinimo tobulinimui 
(įrašykite)............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
31. Įvertinkite naudą, kuri ą gavote įgyvendindami bandomąją integruotą strategiją.................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
  

32. Nurodykite Jūsų įgyvendinamos bandomosios integruotos strategijos viešinimo 
priemones: 
 
Viešinimo priemonės 
pavadinimas 

Skaičius, vnt. Suma iš viso, Lt 
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Kita (įrašykite) 
 

  

 
 
33. Nurodykite Jūsų vietos veiklos grupės įgyvendinant bandomąsias integruotas strategijas 
pasirašytas bendradarbiavimo sutartis  
 
Partnerio pavadinimas Atstovaujama 

šalis 
Ar buvo 

įgyvendintas 
bendras vietos 

projektas 

Jei taip nurodykite 
projekto pavadinimą, 

projekto vertę (tūkst. Lt) 
ir j ūsų VVG vaidmenį 

projekte bei gautą naudą 
    
    
    
    
 
34. Jei nebuvo įgyvendintas nė vienas bendradarbiavimo projektas, nurodykite kodėl.............. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
35. Nurodykite Jūsų vietos veiklos grupės veiklos tęstinumo perspektyvas (įrašykite)................. 
............................................................................................................................................................... 
 
Anketą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos VVG, parašas, data 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Iš anksto dėkojame už atsakymus ir dalyvavimą projekte.  
Tyrimo grupės atstovas dr. V. Mickus, mickus@verslostrategija.lt, tel. 8 684 23526 
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4 priedas. Pagal LEADER+ pobūdžio priemonę gavę finansavimą ir įgyvendinti projektai 
 
Eil. 
Nr. 

Projekto (paraiškos) kodas Pareiškėjo pavadinimas Projekto 
finansavimui 
suteikiama 
parama, Lt 

1 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0001 VšĮ „Šiaulių regiono plėtros 
agentūra“ 

31.922,00 

2 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0002 Šalčininkų r. VVG 12.000,00 

3 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0003-
02 

Aukštaitijos bendruomenių 
asociacijos VVG 

12.000,00 

4 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0004 Vilniaus r. VVG 12.000,00 

5 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0005-
01 

VVG „Pajūrio iniciatyvos“ 12.000,00 

6 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0006 Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG 11.992,00 

7 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0007-
02 

Kelmės krašto partnerystės VVG 10.908,00 

8 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0008 Kretingos r. kaimo plėtros asociacija 11.732,00 

9 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0009-
01 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 11.283,00 

10 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0010-
03 

Kauno r. VVG 11.272,00 

11 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0011-
01 

Biržų r. VVG 11.695,00 

12 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0012-
02 

Raseinių r. VVG „Raseinių krašto 
bendrija“ 

11.695,00 

13 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0013-
03 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių 
asociacija (Dzūkijos VVG) 

11.695,00 

14 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0016-
01 

KĖDAINIŲ R. VVG 12.000,00 

15 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0017 VšĮ „Šiaulių regiono plėtros 
agentūra“ 

31.922,00 

16 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0018-
01 

Akmenės r. VVG 12.000,00 

17 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0019 Vilkaviškio krašto VVG 11.809,00 

18 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0021 VšĮ „Šiaulių regiono plėtros 
agentūra“ 

31.922,00 

19 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0022 VšĮ „Šiaulių regiono plėtros 
agentūra“ 

31.332,00 

20 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0023 VšĮ „Šiaulių regiono plėtros 
agentūra“ 

31.172,00 

21 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0024 VšĮ „Šiaulių regiono plėtros 
agentūra“ 

31.172,00 

22 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0025 VšĮ „Šiaulių regiono plėtros 
agentūra“ 

31.772,00 

23 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0026-
01 

Asociacija Kaišiadorių r. VVG 12.000,00 
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24 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0032 UAB Vadybos sprendimų centras 19.570,00 

25 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0033 UAB Vadybos sprendimų centras 19.570,00 

26 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0034 UAB Vadybos sprendimų centras 19.570,00 

27 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0035 UAB Vadybos sprendimų centras 14.664,00 

28 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0036 UAB Vadybos sprendimų centras 14.664,00 

29 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0037 UAB Vadybos sprendimų centras 19.624,00 

30 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0038 UAB Vadybos sprendimų centras 19.624,00 

31 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0039-
01 

Švenčionių r. VVG „Švenčionių 
partnerystė“ 

9.975,00 

32 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0040 UABVadybos sprendimų centras 19.624,00 

33 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0041 UABVadybos sprendimų centras 19.624,00 

34 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0042-
01 

Telšių r. VVG 11.695,00 

35 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0043 UAB Vadybos sprendimų centras 19.570,00 

36 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0044-
02 

Asociacija „Lamatos žemė“ 10.744,00 

37 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0045 UAB Vadybos sprendimų centras 19.870,00 

38 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0046 UAB Vadybos sprendimų centras 19.570,00 

39 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-04/0047-
01 

VVG „Radviliškio lyderis“ 12.000,00 

40 BPD2004-EZUF-4.6.0-01-05/0020-
01 

Plungės r. savivaldybės VVG 12.000,00 

41 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0003 Ukmergės r. VVG 11.980,00 

42 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0006-
02 

VšĮ „Kaimo verslo projektai“ 14.141,00 

43 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0008-
01 

VšĮ „Kaimo verslo projektai“ 14.176,00 

44 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0009 VšĮ „Kaimo verslo projektai“ 14.204,00 

45 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0010 VšĮ „Kaimo verslo projektai“ 16.139,00 

46 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0012 VšĮ „Kaimo verslo projektai“ 16.977,00 

47 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0013-
02 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 32.743,00 

48 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0014-
02 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 32.743,00 

49 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0015-
02 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 32.743,00 

50 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0016-
02 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 32.743,00 

51 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0017-
02 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 32.294,00 

52 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0018-
03 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 31.865,00 

53 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0019-
02 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 32.743,00 
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54 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0020-
03 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 29.589,00 

55 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0021-
03 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 32.392,00 

56 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0022-
03 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 26.799,00 

57 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0023-
03 

Lietuvos žemės ūkio universitetas 21.205,00 

58 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0024 Asociacija „Šiaulių rajono vietos 
veiklos grupė“ 

12.000,00 

59 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0025 Joniškio r. partnerystės VVG 12.000,00 

60 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0026 Tauragės r. VVG 12.000,00 

61 BPD2004-EZUF-4.6.0-02-05/0027 Pagėgių ir Jurbarko r. savivaldybių 
VVG „Nemunas“ 

12.000,00 

62 BPD2004-EZUF-4.6.0-03-05/0002 UAB Verslo studijų centras 23.684,00 

63 BPD2004-EZUF-4.6.0-03-05/0003-
01 

UAB Verslo studijų centras 22.695,00 

64 BPD2004-EZUF-4.6.0-03-05/0004 UAB Verslo studijų centras 16.153,00 

65 BPD2004-EZUF-4.6.0-03-05/0008-
01 

UAB Verslo studijų centras 25.311,00 

66 BPD2004-EZUF-4.6.0-03-05/0017-
02 

Jonavos r. savivaldybės VVG 12.000,00 

67 BPD2004-EZUF-4.6.0-03-05/0018-
01 

UAB Verslo studijų centras 22.695,00 

68 BPD2004-EZUF-4.6.0-03-05/0020-
02 

UAB „Studijų ir verslo sistemos“ 27.647,00 

69 BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0003-
04 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių 
asociacija (Dzūkijos VVG) 

508.000,00 

70 BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0004-
04 

VVG „Pajūrio iniciatyvos” 508.817,00 

71 BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0005-
02 

Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG 508.817,00 

72 BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0007-
02 

Pagėgių ir Jurbarko r. savivaldybių 
VVG „Nemunas“ 

508.000,00 

73 BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0013-
02 

Joniškio r. partnerystės VVG 508.817,00 

74 BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0014-
02 

Šalčininkų r. VVG 508.817,00 

75 BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0017-
03 

Kelmės krašto partnerystės VVG 508.817,00 

76 BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0023-
05 

Aukštaitijos bendruomenių 
asociacijos VVG 

508.817,00 

77 BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0024-
03 

Ukmergės r. VVG 508.817,00 

78 BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0025-
06 

Švenčionių r. VVG „Švenčionių 
partnerystė“ 

508.817,00 

79 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0001-
02 

VVG „Radviliškio lyderis” 69.880,00 
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80 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0003-
02 

Pasvalio r. VVG  64.094,00 

81 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0004-
01 

Raseinių r. VVG „Raseinių krašto 
bendrija“ 

70.000,00 

82 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0006-
01 

Kauno r. VVG 70.000,00 

83 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0007-
04 

Panevėžio r. VVG 70.000,00 

84 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0008-
03 

Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG 69.973,00 

85 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0009-
01 

Šakių krašto VVG 70.000,00 

86 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0010-
02 

Kėdainių r. VVG 69.937,00 

87 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0011-
02 

Kretingos r. kaimo plėtros asociacija 70.000,00 

88 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0012 Tauragės r. VVG 70.000,00 

89 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0013 Asociacija „Lamatos žemė“ 70.000,00 

90 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0014-
02 

Sūduvos VVG 70.000,00 

91 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0015 Telšių r. VVG 69.998,00 

92 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0016-
01 

Asociacija Kaišiadorių r. VVG 69.936,00 

93 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0017-
02 

Plungės r. savivaldybės VVG 70.000,00 

94 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0018-
02 

Jonavos r. savivaldybės VVG 70.000,00 

95 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0019-
01 

Kalvarijos VVG 68.500,00 

96 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0020-
04 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos 
grupė 

70.000,00 

97 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0022 Molėtų rajono vietos veiklos grupė 
,,Keisdamiesi keičiame“ 

69.838,00 

98 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0023-
02 

Aukštaitijos bendruomenių 
asociacijos vietos veiklos grupė 

66.036,00 

99 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0024-
01 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė 69.323,00 

100 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0026-
02 

Joniškio r. partnerystės VVG 70.000,00 

101 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0027-
02 

VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 70.000,00 

102 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0028-
02 

Akmenės r. VVG 70.000,00 

103 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0029-
02 

Asociacija „Šiaulių rajono vietos 
veiklos grupė“ 

70.000,00 

104 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0030-
01 

Kelmės krašto partnerystės VVG 70.000,00 

105 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0031 Širvintų r. VVG 70.000,00 
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106 BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0032-
01 

Ukmergės r. VVG 69.360,00 

   8.348.325,00 

  Šaltinis: NMA informacija.  
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5 priedas. Priežastys, dėl kuri ų nebuvo finansuojami vietos projektai  

Eil. 
Nr. 

Strategijos 
vykdytojas 

Priežastys dėl kuri ų nebuvo finansuoti vietos projektai 

1. Aukštaitijos 
bendruomenių 
asociacijos 
VVG 

1. Buvo atmesti administracinio patikrinimo metu, nes paraiškėjai nepristatė 
reikiamų dokumentų arba atsisakė toliau vykdyti projektus 
2. Gavome NMA išaiškinimą, kad seniūnijos yra netinkami pareiškėjai  
3. Projektai buvo įvertinti teigiamai, tačiau trūko lėšų 

2. Dzūkijos 
kaimo plėtros 
partnerystės 
asociacija 

2 neatitiko strategijos (tinkamumo vertinime), 1 atsisakė skirtos paramos. 

3. Joniškio r. 
partnerystės 
VVG 

2 projektai nebuvo finansuoti dėl nesutvarkytų žemės nuosavybės 
dokumentų, 1 paraiškos teikėjas atsisakė vykdyti projektą, 1 bendruomenės 
projektas NMA buvo pripažintas kaip pelno ir bendruomenė neturėjo 50 
proc. savo lėšų. 

4. Kelmės krašto 
partnerystės 
VVG 

Buvo atmesti vertintojų, kaip neatitinkantys prioritetų. 
3 pelno projektai buvo atmesti po administracinio vertinimo, dėl dokumentų 
nepateikimo; 1 paraiškos teikėjas atsisakė pasirašyti sutartį dėl užsitęsusio 
vertinimo metu pakilusių prekių ir paslaugų kainų; 1 pelno projekto 
paramos sutartis buvo nutraukta dėl sutarties sąlygų nesilaikymo. 

5. Pagėgių ir 
Jurbarko r. 
sav. VVG 
„Nemunas“ 

Vieną projektą atsisakė vykdyti. 

1) neatitiko strategijos; 
2) pareiškėjas atsisakė vykdyti projektą; 
3) paraiškų atskiriems veiksmams buvo daugiau, nei numatyta lėšų; 
4) nesutvarkyti teisės į žemę klausimai. 

6. Šalčininkų r. 
VVG 

daugiausia paraiškų atmesta dėl žemės nuosavybės 

7. Šiaurės 
Vakarų 
Lietuvos 
VVG 

Pelno siekiančių projektų netenkino paramos sumos ir nekilnojamojo turto 
nuosavybės problema. 

8. Švenčionių r. 
VVG 

1 iš jų atsisakyta vykdyti – per mažai laiko jam įgyvendinti. 
Pagrindinė priežastis – neatitiktis strategijai ir prastas paraiškų parengimo 
lygis (taip nurodė vertintojai). 

9. Ukmergės r. 
VVG  

1. Dalis I kvietimo vietos pareiškėjų, gavę užklausimą dėl papildomų 
dokumentų užklausimo, nepateikė jų (bendruomenės). 
2. Verslo projektai buvo numatę pirkti panaudotą žemės ūkio techniką, kas 
yra netinkamos finansuoti išlaidos. 
3. Dalis nesurinko 50 balų vertinant ir valdybos sprendimu buvo neteikiami.  

10. VVG „Pajūrio 
iniciatyvos” 

Neatitiko pareiškėjai (buvo pateikę iš miesto teritorijos)  
Keli vietos projektų vykdytojai finansavimo atsisakė: 1 pelno siekiantis 
projektas ir 4 pelno nesiekiantys projektai. 

  Šaltinis: VVG informacija.  
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6 priedas. Bandomųjų integruotų strategijų rodikli ų keitimas ir priežastys dėl kuri ų užsitęsė 
strategijų įgyvendinimo pradžia 

Eil. 
Nr. 

Strategijos 
vykdytojas 

Paramos 
sutarties 

pasirašymo 
data 

Keitim ų 
skaičius 

Pirmojo 
projekto 

įgyvendinimo 
pradžia 

Priežastis dėl kuri ų užsitęsė 
strategijos įgyvendinimo 

pradžia 

1. Aukštaitijos 
bendruomenių 
asociacijos VVG 

2006 07 26 1 2007 12 10 Labai užsitęsė savanoriško 
darbo paskaičiavimo 
formulės sukūrimas 

2. Dzūkijos kaimo 
plėtros 
partnerystės 
asociacija 

2006 08 08 1 2007 10 25 Užtruko VVG taisyklių ir 
tvarkų rengimas 

3. Joniškio r. 
partnerystės VVG 

2006 08 01 2 2007 10 04 Dėl ilgai laukto leidimo 
koreguoti strategiją. 

 
4. Kelmės krašto 

partnerystės VVG 
2006 08 09 1 2007 11 13 Dėl ilgai laukto leidimo 

koreguoti strategiją. 
Dėl Taisyklių suderinimo 
procedūros su NMA 
(savanoriškų darbų 
skaičiavimo metodikos 
keitimo), dėl projektų 
vertinimo procedūrų ir 
patvirtinimo. 

5. Pagėgių ir 
Jurbarko r. sav. 
VVG „Nemunas“ 

2006 08 03 3 2007 10 30 1) Ilgiau, nei planuota, 
užtruko vietos projektų 
paraiškų vertinimas. 
2) ŽŪM ir NMA keitė 
reikalavimus 
3) Laukta gairių pakeitimo 
dėl pareiškėjo registracijos 
vietos ir sąskaitų 
apmokėjimo būdo 

6. Šalčininkų rajono 
VVG 

2006 08 02 2 2007 04 16 Užsitęsė gairių VP 
pareiškėjams derinimo,VP 
vertinimo ir tvirtinimo 
procedūros. 

7. Šiaurės Vakarų 
Lietuvos VVG 

2006 07 27 1 2007  10 30 Dėl ilgai laukto leidimo 
koreguoti strategiją. 

8. Švenčionių r. 
VVG 

2006 08 25 1 2008 02 07 Užtruko aiškinimasis dėl 
savanoriško darbo įnašo; 
6 mėn. vietos projektus 
vertino išorės vertintojai; 
užsitęsė dokumentų rengimas 
dėl pasikeitusių Gairių – 
atsirado sąskaitų metodas 
vietos projektams. 
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9. Ukmergės r. 

VVG  
2006 07 31 2 2007 11 26 Užsitęsė dokumentų keitimas 

bei tarpžinybinis derinimas. 
Ilgai buvo neišspręstas 
klausimas dėl projektų, 
susijusių su valstybine žeme, 
įgyvendinimas. Šie projektai 
negalėjo būti įgyvendinti. 
Strigo projektų vertinimo 
procedūros, viešieji pirkimai, 
buhalteriniai apskaitos 
dalykai, t. y. savo indėlio 
įvertinimas. 

10. VVG „Pajūrio 
iniciatyvos“ 

2006 11 27 1 2007 09 14 Dėl infrastruktūros projektų 
(neišspręstas žemės, patalpų 
klausimai), vyko ilgai gairių 
išaiškinimas. 

  Šaltinis: VVG  informacija.  
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7 priedas. Bandomųjų integruotų strategijų keitimo priežastys 

Eil. 
Nr. 

Strategijos 
vykdytojas 

Priežastys dėl kuri ų teko keisti strategiją 

1. Aukštaitijos 
bendruomenių 
asociacijos VVG 

Strategijos pasiekimo rodiklių koregavimas. 

2. Dzūkijos kaimo 
plėtros partnerystės 
asociacija 

Strategijos pasiekimo rodiklių koregavimas. 

3. Joniškio r. 
partnerystės VVG 

Trečio prioriteto( bendruomeniškumo ir užimtumo gerinimas) 1 
priemonei (Nenaudojamų pastatų panaudojimas bazės kūrimui, 
bendruomeniškumo ugdymui) pateiktų projektų paraiškų prašoma 
suma viršijo numatytą strategijoje, buvo prašyta šiai priemonei 
leisti naudoti dalį kitų prioritetų lėšų. Bendruomenės teikė daugiau 
nei planuota projektų patalpų, kurias gavo labai apleistas, 
atnaujinimui. 
Pasibaigus visiems kvietimams teikti paraiškas liko nepanaudotų 
lėšų, prašyta jas leisti panaudoti kitoms reikmėms.  

4. Kelmės krašto 
partnerystės VVG 

Strategijos rodiklių keitimas dėl nekilnojamo turto nuosavybės 
problemos vietos projektų vykdytojams, dėl infliacijos. 

5. Pagėgių ir Jurbarko r. 
sav. VVG 
„Nemunas“ 

1) didintas tinkamų pareiškėjų skaičius – dėl žemės. 

2) nebuvo pakankamai pareiškėjų (poreikio) į pirmus du strategijos 

prioritetus – paramos sumas teko perkelti į trečiąjį. 

6. Šalčininkų r. VVG Žemės nuosavybės problema vietos projektų vykdytojams. 
7. Šiaurės Vakarų 

Lietuvos VVG 
Nekilnojamo turto nuosavybės problema vietos projektų 
vykdytojams, strategijos rodiklių keitimas. 

8. Švenčionių r. VVG Strategijos tikslas 1.2 „Moterų ekonominio aktyvumo skatinimas“ 
papildytas priemone 1.2.3 „Moterų iniciatyvos kultūros, sveikatos, 
sporto ir poilsio srityse“ – suteikti daugiau galimybių kaimo 
moterims per galimus projektus išreikšti iniciatyvas nebūtinai 
verslo, o ir kultūros, sveikatos, sporto ir poilsio srityse. 

9. Ukmergės r. VVG  1) Padidėjus kainoms ir esant tokiems reikalavimams, maža parama 
neskatina rašyti paraiškų vietos projektams vykdyti, daug geriau 
būtų paremti mažesnį skaičių projektų, bet didesne parama. 
Pakeitus Strategiją, buvo atsižvelgta į vietos gyventojų poreikius 
bei prašymus stambinti vietos projektus, atsižvelgiant į pakitusias 
rinkos kainas bei tai, kad planuojant įgyvendinti stambesnius vietos 
projektus, galima juos parengti kokybiškesnius bei labiau 
atitinkančius Ukmergės r. gyventojų poreikius. Atsižvelgta į tai, 
kad liko labai nedaug laiko įgyvendinti Strategiją, o sustambinus 
vietos projektus yra didesnė tikimybė suspėti laiku įgyvendinti 
visus Strategijoje numatytus tikslus bei pasiekti rezultatus ir labiau 
prisidėti prie geresnės Strategijos įgyvendinimo kokybės. 

2) Pakeitus Strategiją, keitėsi ir pasiekimų rodikliai. 2-u pakeitimu 
jie buvo pakoreguoti 

10. VVG „Pajūrio Strategijos pasiekimo rodiklių koregavimas. 
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iniciatyvos“ 
  Šaltinis: VVG informacija.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

8 priedas. Vietos veiklos grupių, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, 
vykdomos veiklos problematika tobulinimo kryptys 
 
Eil. 
Nr. 

Strategijos 
vykdytojas 

Problemos  
organizuojant VVG veiklą 

Vietos projektų 
įgyvendinimo trukdžiai 

Vietos plėtros 
strategijos 2008–2014 

m. įgyvendinimo 
tobulinimui siūlymai 

1. Aukštaitijos 
bendruomeni
ų asociacijos 
VVG 

Vieną iš jų nulėmė sutartyje 
numatytų terminų 
nesilaikymas Ne dėl VVG 
kaltės. Tik pasirašius sutartį ir 
jos laikantis buvo galima 
apsieiti be banko paskolos, 
bet kol buvo sukurta 
savanoriško darbo formulė, 
jau buvo akivaizdu, kad 
sėkmingai įgyvendinti 
projektą be banko paskolos 
nepavyks. Pasiėmus paskolą 
ją grąžinti laiku neįmanoma, 
nes nesilaikoma lėšų 
kompensavimo terminų. 
Kita problema – visos 
savivaldybės ištesėjo savo 
finansinius įsipareigojimus ir 
bendrai finansavo strategijos 
įgyvendinimą, o Ignalinos 
savivaldybė tai padarė tik iš 
dalies – likdama skolinga 32 
tūkst. Lt. Todėl labiausiai 
finansiškai nukentėjo 
strategiją administruojantis 
personalas (dirbo ir tebedirba 
tokį savanorišką darbą, kurio 
kompensavimui dar nesukurta 
formulė) 

Viešųjų pirkimų 
procedūros. 
Rengiant strategiją buvo 
manoma, kad šį procesą 
kontroliuos NMA, tačiau 
ją įgyvendinant ši 
funkcija deleguota VVG, 
neskiriant papildomų 
lėšų. Todėl tiems patiems 
administracijos 
darbuotojams už kuklų 
atlygį reikėjo padaryti (be 
visų kitų) dar ir šį darbą. 
 

Pasiūlymų esame pateikę 
įvairiais lygiais, tam 
sugaišome nemažai laiko 
ir lėšų važinėdami į 
įvairių komisijų 
posėdžius, tačiau niekas 
nepasikeitė. 
 

2. Dzūkijos 
kaimo plėtros 
partnerystės 
asociacija 

Lėšų samdomiems VVG 
darbuotojams trūkumas 
 

Lėšų samdomiems VVG 
darbuotojams trūkumas 
Sutarčių keitimai dėl 
smulkmeniškų biudžetų 
koregavimų 
 

1) Be sutarčių keitimo 
leisti nukrypti nuo 
biudžeto eilučių 50 proc. 
ir kategorijų 20 proc. 
2) Be sutarčių keitimo 
leisti nukrypti nuo MP 
sumų 50 proc.  
 

3. Joniškio r. 
partnerystės 
VVG 

Į veiklą ir projektų 
įgyvendinimą sunkiai 
įsitraukė verslo sektorius, nuo 
strategijos pateikimo iki jos 
įgyvendinimo iš dalies 
pasikeitė kai kurie potencialių 
pareiškėjų poreikiai. 

Nesutvarkyti žemės 
nuosavybės dokumentai, 
išaugę statybinių 
medžiagų ir darbų kainos.  

 
 

 

4. Kelmės 
krašto 
partnerystės 

1. Nuolatinis lėšų trūkumas, 
nes labai ilgas MP tikrinimo 
laikas (administracinis 

1. Nenumatytos lėšos 
vietos projektų 
vertintojams, neleido 

1. Supaprastintas 
administravimas ir VVG, 
ir vietos projektų 
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VVG tikrinimas NMA teritoriniame 
skyriuje mažiausiai mėn., ir 
NMA Vilniuje pakartotinas 
tikrinimas, kuris trukdavo iki 
2 mėn.). Dėl lėšų trūkumo 
teko ieškoti paramos. Gautas 
kreditas iš Kelmės r. 
savivaldybės (137 000 Lt). 
Dalis projektų vykdytojų ėmė 
paskolas iš bankų, ir šiuo 
metu didėja paskolų 
palūkanos, kurios kelia 
problemų ir VVG, ir vietos 
projektų vykdytojams.  
2. Patirties trūkumas. 
 

pasamdyti kvalifikuotus 
vertintojus, kurie būtų 
atlikę vertinimo 
paslaugas greitai ir 
tinkamai. 
2. Kelis mėn. užtrukę 
Gairių keitimai. 
3. Vykdytojų patirties 
stoka, sudėtingos viešųjų 
pirkimų procedūros, kitos 
administravimo 
Taisyklės. Labai daug 
derinimų ir sutarčių 
pakeitimų, susijusių su 
pasikeitusiomis prekių ir 
paslaugų kainomis. 
 

lygmeniu – galimybė 
keisti išlaidas priimant 
vietos sprendimus, taip 
kaip ŽŪM 
administruojamiems 
projektams, priklausomai 
nuo procentinio išlaidų 
keitimo. 
2. Teikiant Vietos 
projektų MP, turėtų 
galioti išankstinės 
sąskaitos (su sutartimis), 
ir dalinis apmokėjimo 
pavedimas.  
3. NMA MP tikrinimo 
laiko sutrumpinimas. 
4. Galimybė 
bendruomenėms gauti 
paskolą (paskolos 
Garanto užtikrinimas).       
 

5. Pagėgių ir 
Jurbarko r. 
sav. VVG 
„Nemunas“ 

1) sąlyginai nedidelė paramos 
administravimo suma; 
2) per daug sudėtinga 
projektų dokumentacija; 
3) mažai aktyvios 
bendruomenės ir verslininkai; 
4) nedidelės paramos sumos 
skirtos verslo ir 
aplinkosaugos projektams – 
nebuvo didelio susidomėjimo. 
 

1) vėlai pradėti vykdyti 
vietos projektai; 
2) per ilgas VVG pateiktų 
mokėjimo prašymų 
nagrinėjimas ir 
apmokėjimas; 
3) sudėtinga vietos 
projektų atsiskaitymų 
dokumentacija 
 

1. Supaprastinti vietos 
projektų dokumentaciją. 
2. Pagreitinti mokėjimo 
prašymų apmokėjimą, 
ypač vietos projektų. 
 

6. Šalčininkų r. 
VVG 

Nuosavų lėšų stoka, 
administracinių įgūdžių stoka, 
projektų vertinimo įgūdžių 
stoka 
 

Nuosavų lėšų stoka. 
Nekilnojamo turto 
nuosavybės problema 

- 

7. Šiaurės 
Vakarų 
Lietuvos 
VVG 

Lėšų samdomiems VVG 
darbuotojams trūkumas, 
Nuosavų lėšų stoka. 

 

Nuosavų lėšų stoka. 
Nekilnojamo turto 
nuosavybės problema 

1. Supaprastinti vietos 
projektų dokumentaciją. 
2. Pagreitinti mokėjimo 
prašymų apmokėjimą 

8. Švenčionių r. 
VVG 

Projekto eigoje nusprendėme 
pakeisti įstatus – įvedėme 
valdymo organą –  išrinkome 
valdybą iš 8 asmenų. Tai 
buvo padaryta darbui 
palengvinti, kvorumui 
užtikrinti priimant 
sprendimus. Beje, pasikeitė ir 
VVG pirmininkas. 

 
 

1. Nepateisinamai ilgai 
užsitęsęs I kvietimo 
paraiškų vertinimas; 
2. Darbo su projektais 
patirties trūkumas – nuo 
paraiškų parengimo iki 
pat mokėjimo prašymų 
pateikimo; 
3. Per daug sudėtingos 
pirkimų procedūros 
tokios nedidelės apimties 
projektams; 
4. Buhalterinės apskaitos 
tvarkymo problema – 

1. Vietos projektus turi 
rengti ir administruoti tik 
specialiai apmokyti 
žmonės;  
2.Projektai turi būti 
stambesni; 
3. Į strategijos parengimo 
ir jos įgyvendinimo 
procesą būtina įtraukti 
kuo didesnį kaimo 
gyventojų skaičių 
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visuotinė: kaimo 
bendruomenėse nėra 
kvalifikuotų buhalterių, 
norint jų paslaugas 
įpirkti, reikia turėti kuo ir 
deramai atlyginti. 

9. Ukmergės r. 
VVG 

Ukmergės VVG didesnių 
problemų neturėjo, kadangi 
komanda jau buvo 
suformuota dar 2000 m. 
įgyvendinat Jungtinės 
Karalystės Baltijos šalių 
kaimo bendruomenių 
partnerystės programą 

1. Finansai (savų nėra, 
skolintis brangu); 
2. Žmogiškieji ištekliai 
(silpnokos bendruomenių 
vykdytojų komandos, 
didelė problema – 
finansininkas); 
3. Patirties stoka 
(neperskaito atidžiai 
sutarties, nežino jos 
svarbos, vėluoja su 
terminais). 
 

Vietos plėtros strategijos 
2008–2014 m. 
įgyvendinimo tobulinimui  
Būtina apmokėti už darbą 
projektų buhalteriams ir 
kt. projekte dirbantiems 
žmonėms, projektus 
orientuoti ir leisti 
finansuoti kompleksinius, 
bendruomenes mokyti 
buhalterinės apskaitos, 
idėjų paieškos. 
Optimizuoti projektų 
vertinimo, atrankos, 
mokėjimo prašymo 
vertinimo procesus. 
Numatyti galimybę turėti 
fondą projektų 
finansavimui, kad VVG 
ar vietos projektų 
vykdytojai pasiskolinti 
lėšų (bankuose 
sudėtingos procedūros bei 
didelės palūkanos) 
 

10. VVG –
Pajūrio 
iniciatyvos“ 

Dėl projekto intensyvumo, 
įnašo natūra bendruomenės 
nesuprato kaip skaičiuoti. 
Dėl infrastruktūros projektų 
(neišspręstas žemės, patalpų 
klausimai), vyko ilgai gairių 
išaiškinimas. 
Dėl užsitęsusių gairių 
išaiškinimo NMA (dėl gairių 
keitimo). 
Dėl patirties trūkumo (tiek 
VVG valdybos, tiek vietos 
projektų vykdytojų) 
Dėl viešųjų pirkimų 

 
 

Trūko laiko vietos 
projektams (ypatingai po 
antro kvietimo). 
Vietos projektų 
vykdytojų kompetenciją. 
Atsainus vietos projektų 
teikėjų požiūris į 
mokymus 
(organizuojamose inf. 
Seminaruose susirenka 
labai mažas dalyvių 
skaičius, po to reiškiamas 
nepasitenkinimas jog 
trūksta informacijos ir 
žinių). 
Teisingas mokėjimo 
prašymų pateikimas. 
Buhalterinių žinių 
trūkumas. 
Viešieji pirkimai 
 

Supaprastinti vietos 
projektų teikėjams 
reikalavimus. 
Strategijos įgyvendinimui 
nusimatyti ilgesnį laiko 
tarpą. 
Vietos projektų 
buhalteriją siūlyčiau 
tvarkyti VVG teritorijoje 
centralizuotai. Teikiant 
paslaugas ar įdarbinant 
buhalterį papildomai. 
Vietos projektų teikėjai 
turėtų būti išklausę kursą 
apie projekto vadybą, 
projekto buhalterinę 
apskaitą ir komandinį 
darbą (pasiskirstymą 
pareigomis), raštvedybą. 

 
 

  Šaltinis: VVG informacija.  
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9 priedas. LEADER  sėkmės, problemų ir perspektyvos vertinimas Lietuvos ir kai kurių kitų 
ES šalių patirties kontekste 

 
LEADER unikalumas kitų kaimo plėtros metodų ir programų įvairovėje išplaukia iš jo 

principų: partnerystė, teritorinis požiūris, integruotas požiūris, principas „iš apačios į viršų“, 

inovatyvumas, bendradarbiavimas ir perduodamumas Norint suvokti šios programos sėkmės 

priežastis, identifikuoti metodologinius trūkumus ir organizacines problemas bei rasti būdus tuos 

trūkumus nugalėti, būtina įsigilinti į šiuos principus. Jų pagrindu reikia atlikti LEADER metodo 

sėkmės veiksnių analizę, nustatyti nesėkmių ir trūkumų priežastis ir numatyti būdus jiems įveikti. 

Tam tikslui pasinaudojome Lietuvos ir užsienio specialistų bei ekspertų pareikštomis 

nuomonėmis ir išvadomis, kurias jie padarė apibendrindami LEADER+ įgyvendinimo patirtį savo 

VVG teritorijose ar šalyse. Jas apibendriname ir pateikiame ataskaitos priede. 

LEADER sėkmės, problemų ir perspektyvų vertinimas – Lietuva 

Lietuvoje 10 VVG, vykdydamos LEADER+ pobūdžio priemonę, parengė ir įgyvendino 

bandomąsias integruotas strategijas. Savo patirtį VVG vadovai, administratoriai, vietos projektų 

vadovai apibendrino strategijos įgyvendinimo ataskaitose, straipsniuose, interviu, pasisakymuose. 

Atlikdami šį tyrimą pasinaudojome išvardinta informacija. Būdingiausius samprotavimus ir 

teiginius pateikiame ataskaitoje ir suformuluojame apibendrinančias išvadas. 

LEADER sėkmės veiksniai. 

„Nors paramos lėšos buvo nedidelės, didžiausia bandomosios strategijos nauda – kaimo 

bendruomenės įgijo projektų rengimo ir administravimo įgūdžių. Strategijoje sudėtos kaimo 

bendruomenių mintys, norai, idėjos“ (Edgaras Gardziulevičius, Dzūkijos VVG pirmininkas, 

projekto vadovas) 

,,Bandomosios strategijos įgyvendinimas mokė mus partnerystės, ieškoti ir rasti lėšų 

projektui vykdyti. Norint pritraukti pinigų ir pasiekti gerų rezultatų, reikia, kad visi – savivaldybės 

taryba, administracija, seniūnijos, vietos veiklos grupės, kaimo bendruomenės – būtų lyg vienas 

kumštis. Dauguma projektus įgyvendinančių joniškiečių lėšų skolinosi iš Joniškio kredito unijos, o 

palūkanas dengė Joniškio rajono savivaldybės administracija.“ (Rimantė Misiūnienė, Joniškio 

rajono partnerystės VVG pirmininkė) 

  ,,LEADER programa skatina kaimo žmones ieškoti naujų idėjų ir jas įgyvendinti, taip 

pagerinant savo gyvenimo kokybę. Įgyvendinant LEADER programos finansuojamus projektus, 

žmonės mokomi ieškoti finansavimui tinkamų idėjų, aktyvios veiklos.“ (Vanda Stonienė, Jurbarko 

rajono Smalininkų bendruomenės centras, projekto vadovė)  

,,Kaimo žmonės patikėjo, kad yra galimybė ir žinias pasigilinti, ir kaimą pasigražinti.“ 

(Lina Petrienė, Zarasų rajono Samanių bendruomenė ,,Dvarganti“, projekto vadovė)  



 
 
 

109

      ,,Bandomosioms strategijoms parengti iš LEADER+ programos kiekviena VVG gavo 

po 12 tūkst. Lt, tačiau didžiausia pagalba buvo gauta iš savivaldybių.“ (Edgaras Gardziulevičius, 

Dzūkijos VVG pirmininkas, projekto vadovas) 

,,VVG gavo 12,7 tūkst. Lt. Dar 1,5 tūkst. Lt skyrė Rokiškio savivaldybė,“ ,Projektas 

padėjo rajono valdžiai į bendruomenės poreikius kitaip pasižiūrėti, labiau sutelkė ir pačią 

bendruomenę.“ (Ričardas Žukauskas, Rokiškio rajono Kriaunų kaimo bendruomenė, projekto 

vadovas) 

,,Bandomąją integruotą strategiją rengėme patys, pasitardami su konsultantais – 

nepavyks gauti finansavimo, būsime įgiję patirties.“(Jolita Umbrasienė, Aukštaitijos bendruomenių 

asociacijos VVG strategijos administratorė)  

,,Nusprendėme labai nesismulkinti. Maksimali parama vietos projektui, kuriame 

numatytos investicijos į infrastruktūrą ir gamybą, buvo iki 51792, kitiems – 34528 Lt. Vieno 

pateikto vietos projekto vidutinė vertė – apie 20 tūkst. Lt.“ (Dalia Skardžiuvienė, Kelmės krašto 

partnerystės VVG strategijos administratorė) 

,,Apie Dzūkijos VVG bandomosios strategijos įgyvendinimą informacijos ieškoti 

nereikėjo. Apie tai ir vėtos laikraščiuose skelbė, ir susitikimus bei mokymus apie projektų rengimą 

organizavo.“ (Ona Jauneikienė, Varėnos rajono Pilvingių kaimo bendruomenė, tarybos narė) 

Apibendrinę VVG veikėjų pareikštas mintis LEADER programos sėkmės ir jos 

pridėtinės vertė aspektu, galima padaryti išvadą:  

LEADER programa skatina kaimo žmones ieškoti naujų idėjų ir jas įgyvendinti, taip 

pagerinant savo gyvenimo kokybę. Bandomosios strategijos įgyvendinimas mokė mus 

partnerystės, ieškoti ir rasti lėšų projektui vykdyti, kaimo bendruomenės įgijo projektų rengimo ir 

administravimo įgūdžių. Strategijoje sudėtos kaimo bendruomenių mintys, norai, idėjos. ,Kaimo 

žmonės patikėjo, kad yra galimybė ir žinias pagilinti, ir kaimą pagražinti. 

 

LEADER įgyvendinimo problemos. 

„Vienas didžiausių sunkumų, su kuriais teko susidurti įgyvendinant bandomąją 

strategiją, buvo lėšos: ,,Mes atsidūrėme ,tarsi, kūjo ir priekalo. Vykdantys projektus spaudžia mus 

greičiau kompensuoti išlaidas, o mums NMA perveda lėšas tik tada, kai atsiskaitome už jau 

įvykdytą bandomosios strategijos etapą. Teko imti paskolą, tačiau atsirado kitas sunkumas – 

palūkanos. Jos nėra kompensuojamos.“ (Jolita Umbrasienė, Aukštaitijos bendruomenių asociacijos 

VVG strategijos administratorė)  

,,Su tokia biurokratizmu apraizgyta programa dar nebuvome susidūrę“ 

,,Manau 
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, viešieji pirkimai tik apsunkina darbą, nes vis tiek renkiesi tą, kuriuo labiausiai pasitiki i su kuriuo 

bendradarbiavimas patikrintas. Šis projektas nuo kitų skiriasi dar ir tuo, kad pirma privalai atlikti 

visus projekte numatytus darbus, o tik paskui gauni pinigus. Mums pavyko susitarti su paslaugos 

tiekėjais, kad jie palauktų atsiskaitymo, tačiau tai nėra gerai.“ (Aida Grigaliūnienė, Utenos rajono 

Daugailių bendruomenė, projekto vadovė) 

,,Didžiausias šios programos trūkumas yra tas, kad pinigai bendruomenei duodami 

tada, kai darbas jau pabaigtas.“ (Ričardas Žukauskas, Rokiškio rajono Kriaunų kaimo 

bendruomenė, projekto vadovas) 

,,Dzūkijos VVG vienija visą Alytaus apskrities kaimo teritoriją. Didelė teritorija turi ir 

savų minusų – sunkiau sukviesti į susirinkimus visus asociacijos narius, kartas tenka ilgai 

diskutuoti, kol priimamas visas savivaldybes tenkinantis sprendimas.“ (Edgaras Gardziulevičius, 

Dzūkijos VVG pirmininkas, projekto vadovas) 

,,Strategijos įgyvendinimą apsunkino ilgos vietos projektų vertinimo procedūros. Visi 

projektai turėjo būti vertinami trims etapais: administracinis, tinkamumo ir kokybės vertinimas. Net 

ir pasamdžius šešis nepriklausomus vertintojus, procesas atėmė begalę laiko. Visus vertinimus 

peržiūrėjo NMA, todėl daug ką teko koreguoti ir iš naujo tvirtinti VVG taryboje. Atsiskaitydamos 

bendruomenės skundėsi dėl nereikalingo ,,popierizmo.“ (Edgaras Gardziulevičius, Dzūkijos VVG 

pirmininkas, projekto vadovas) 

  ,,Kai kuriems 2006 m. parengtiems projektams, vykdomiems 2008 m. trūko lėšų 

numatytiems darbams, nes šoktelėjo ir statybinių medžiagų, ir energijos kainos.“ (Edgaras 

Gardziulevičius, Dzūkijos VVG pirmininkas, projekto vadovas) 

,,Pateikus paraišką, beveik metus užsitęsęs laukimas kiek atvėsino bendruomenės 

užsidegimą.“ (Danguolė Jančiūnienė, Lazdijų rajono Janėnų bendruomenės komitetas, projekto 

vadovė)   

,,Projektą pateikė, bet po to prasidėjo ilgas, beveik metus trukęs nežinios periodas. Kai 

bendruomenę pasiekė žinia, kad jų projektas finansuojamas, vykdymui buvo likę vos keli mėnesiai. 

O dar viešųjų pirkimų konkursai, kurie bendruomenei atrodo tik tuščias laiko gaišinimas.“ (Ona 

Jauneikienė, Varėnos rajono Pilvingių kaimo bendruomenė, tarybos narė) 

,,Kol kas visas bendruomenės veiklos organizavimo krūvis tenka pirmininkui. O kiek 

lakstymo buvo, kai reikėjo už įvykdytą projektą atsiskaityti. Bendruomenei reikalingas buhalteris, 

tačiau iš ko jam už darbą sumokėti.“ (Ona Jauneikienė, Varėnos rajono Pilvingių kaimo 

bendruomenė, tarybos narė) 

,,Kadangi parengus ir pateikus projektą, beveik metus teko laukti atsakymo, projektą 

reikėjo koreguoti.“ (Laimutė Žūsinienė, Alytaus rajono savivaldybės Punios pagrindinė mokykla, 

projekto vadovė) 
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,,Sunkiausia buvo projekto ,,popierinė,, dalis: projekto parengimas ir ataskaita.“ 

(Laimutė Žūsinienė, Alytaus rajono savivaldybės Punios pagrindinė mokykla, projekto vadovė) 

,,Mažiausia projektams skirtos paramos suma – 500 Lt. Dabar aišku, kad perdaug 

nusismulkinome, bet norėjome,kad kuo daugiau kaimo bendruomenių įgytų projektų rengimo, 

administravimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas įgūdžių.“ (Rimantė Misiūnienė, Joniškio rajono 

partnerystės VVG pirmininkė) 

,,Projektą parengti padėjo Kelmės krašto partnerystės VVG, nes nepaisant prieš tai 

surengtų mokymų ir konsultacijų, bendruomenei šis darbas buvo per sudėtingas.“ (Virginija 

Umantienė, Kelmės rajono Budraičių bendruomenė, projekto vadovė)   

Apibendrinę VVG vadovų, administratorių ir bendruomenė veikėjų, įgyvendinančių 

vietos projektus, pareikštas mintis dėl problemų kylančių rengiant ir įgyvendinant bandomąsias 

integruotas strategijas,  galime padaryti išvadą:  

Finansavimas – pati didžiausia problema. ,Didžiausias šios programos trūkumas yra tas, 

kad pinigai projektams įgyvendinti duodami tik tada, kai darbas jau pabaigtas. Sudėtinga 

dokumentacija, viešųjų pirkimų reikalavimai neadekvatūs skiriamai paramai. Strategijos 

įgyvendinimą apsunkino ilgos vietos projektų vertinimo procedūros. Pateikus paraišką, beveik 

metus užsitęsęs laukimas atvėsino bendruomenės pasitikėjimą ir aktyvumą.    

 

Siūlymai LEADER ateičiai. 

,,Bendruomenių projektams turėtų būti taikomas kitoks finansavimo mechanizmas. 

Ataskaitos turėtų būti kur kas paprastesnės.“ (Ričardas Žukauskas, Rokiškio rajono Kriaunų kaimo 

bendruomenė, projekto vadovas) 

,,Kaimo bendruomenėms paramos teikimo mechanizmas turėtų būti paprastesnis.“( 

Danutė Butavičienė, Ignalinos rajono Kančiogino bendruomenė, projekto vadovė)  

,,LEADER+ yra labai svarbi parama kaimo bendruomenėms, bet jos teikimo 

mechanizmas per sudėtingas. Įtikinti pardavėją ar paslaugos pirkėją laukti, kol įplauks pinigai, nėra 

lengva. Reikalingas lankstesnis ir paprastesnis pirkimų mechanizmas. Paprastam žmogui sunku net 

instrukcijas suvokti.“ (Sigitas Stonys, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių bendruomenė, projekto 

vadovas) 

,,Didžiulė, net 60 lapų, projekto apimtis. Mes turėjome rašyti prašymus įvairioms 

institucijoms, kad iš jų gautume patvirtinimus, jog nesame skolingi Valstybinei mokesčių 

inspekcijai, Sodrai, nors visus tuos dalykus, manyčiau, ir be pažymų nesunku patikrinti. Paprastesnė 

turėtų būti ir aprašomoji dalis. Pateikiant paraiškas, reikėjo pateikti ir trijų paslaugas siūlančių 

įmonių apklausą, bet kainos keičiasi.“ (Giedrė Rakstienė, Žagarės regioninio parko direkcija, 

projekto vadovė) 
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,,Projektai vienintelė reali galimybė kaimo bendruomenėms gauti lėšų socialinėms ir 

kultūrinėms problemoms spręsti. Todėl nepritariu siūlymams VVG įgyvendinamas strategijas 

orientuoti į vandentvarkos ar kitos infrastruktūros tvarkymą.“ (Virginijus Komskis, Pagėgių 

savivaldybės Lumpėnų kaimo bendruomenė, projekto vadovas) 

Apibendrinę VVG vadovų, administratorių ir bendruomenė veikėjų, įgyvendinančių 

vietos projektus, pareikštas mintis dėl LEADER metodo perspektyvų ir jų siūlymus kaip tobulini 

priemonės įgyvendinimą, galime padaryti išvadą:  

LEADER+ yra labai svarbi parama kaimo bendruomenėms, bet jos teikimo mechanizmas 

perdaug sudėtingas. Projektų įgyvendinimą labai apsunkina kompensacinis paramos teikimo 

principas, nes gauti banko ar tiekėjo paskolą ne pelno projektų vykdytojams labai sudėtinga, 

todėl šį principą reikėtų peržiūrėti iš esmės. Reikia supaprastinti dokumentaciją ir procedūras, 

turėtų būti lankstesnis ir paprastesnis pirkimų mechanizmas. 

 

LEADER sėkmės, problemų ir perspektyvų vertinimas – užsienio šalių ekspertai 

 

LEADER sėkmės veiksniai.   

Remiantis LEADER principais ir ES ekspertų patirtimi identifikuosime 8 LEADER sėkmės 

veiksnius. 

1. Regioninis principas. Mikroregioninis VVG teritorijos mastas yra pakankamai mažas 

vietinei kaimo bendruomenei tapti pagrindiniu veikėju vietinės plėtros procese. Tuo pačiu ji gali 

įgyti pakankamai didelį kritinį svorį vertinant projektus, gali efektyviai veikti kaip partneris 

tinkluose. 

„LEADER suteikė pagrindą suburti visą regioną. Jis padėjo labiau įtraukti ir vietinę 

valdžią. Vietinės privačios ir visuomeninės organizacijos įgijo daugiau ir yra geriau pasiruošusios 

vystyti naujus projektus. VVG buvo tiesiog žmonių komanda, kuri bendradarbiaudama dirbo 

malonioje atmosferoje. Buvo jaučiama, kad dirbama vardan bendrų tikslų.“ (Plaatselijke Groep 

Kromme Rijingebied LAG, Nyderlandai) 

 

2. Iš ,,apačios į viršų“ principas. Vietinių žmonių žinių ir sugebėjimų įvertinimas ne tik labai 

padidina vietos bendruomenės pažinimą, keičia požiūrį į patį regioną, bet ir skatina inovacinius 

sprendimus bei konkurencingumą teritorijoje. 

 „Beveik 40 proc. įteikusiųjų prašymus buvo naujokai, siekiantys valstybės finansavimo 

pirmą kartą. Tai reiškė, kad VVG  paskatino naujus žmones dalyvauti kaimo vietovių plėtroje. Iš 

230 projektų 60 buvo pateikta įmonių. Įmonė dažnai buvo nauja, tik pradedanti savo veiklą ir 
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valstybės parama buvo paskatinimas startuoti bei kurti naujas darbo vietas. Daug šių bendrovių 

buvo įkurtos moterų.“ (Joensuu Region LEADER, Suomija) 

 

          3. Vietinė partnerystė. Mažesni reikalavimai ir į paklausą orientuota parama leidžia naujiems 

veikėjams gauti naudą ir kartu įnešti indėlį į vietinę plėtrą. Jauni žmonės, moterys, bedarbiai ir kitos 

nepalankioje padėtyje esančios socialinė grupės gauna paramą, kurios jie negautų, jei būtų 

priklausomi  tik nuo pagrindinių programų. 

„LEADER+ programos kontekste įgyvendintų projektų rezultatai negali būti vertinami tik 

pinigais. Projektų dėka ėmė augti skaičius partnerių, norinčių įsitraukti į veiklą, susijusią su 

regionine plėtra“  (Posazavi LAG, Czech Republic). 

 

4. Daugiasektorinė integracija. Vietinė partnerystė yra labiausiai tinkamas instrumentas, 

derinantis vietinių gyventojų „iš apačios į viršų“ dalyvavimą su decentralizuota iš „viršaus į apačią“ 

parama ir finansavimu iš regioninių ir  nacionalinių programų. Tai yra formalus reikalavimas geram 

valdymui ir tuo pačiu galimybė parodyti vietinės strategijos kokybę ir darną. Atveriama galimybė 

kurti tinklus tarp vietinių veikėjų ir išorės partnerių. 

 

5. Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas. Ryšių užmezgimo ir bendradarbiavimo 

paieška, dalyvavimas tinkluose iškelia savitarpio ryšių ir tarpusavio sąveikos tarp dalių (sektorių) ir 

visumos  (teritorijos) vertės suvokimą. Kitaip tariant, vietiniai veikėjai yra raginami pritaikyti 

sisteminį požiūrį į problemas, galimybes ir sprendimus. Integruota ir brandi strategija gali veikti 

kaip galingas svertas, suburiantis vietos plėtros veikėjus tarpsektoriniam bendradarbiavimui. 

„Pri ėmimas dviejų „Vietinės kokybės paktų“(vienas – vietiniams produktams, kitas –

turizmui) ir jų evoliucionavimas į atskirus projektus, naudojančias  programos resursus sustiprino 

konkurencingumo reikalavimus regione. Reiktų pabrėžti, kad sklandus bendradarbiavimas tarp 

VVG centrinės Makedonijos regione išvystė bendrą veiklą, kuri padėjo pasiekti regioninius mastus 

su perspektyva pasiekti daug didesnį poveikį.“  (ANETh, LAG, Graikija) 

 

6. Novatoriškumas. Inovacijos tapo postūmiu ieškoti kažko originalaus, nepasitenkinti 

įprastai, primityviais sprendimais. VVG turėtų veikti kaip tarpininkas tarp skirtingų sektorių 

veikėjų, kurie kitaip niekad negalėtų bendradarbiauti priimant inovacinius sprendimus. Vis dėlto 

pamatinės taisyklės ne visada imlios rizikai, o tuo pačiu ir inovacijoms.  

„Yra labai svarbu identifikuoti ir palaikyti kontaktus su naujas vizijas turinčiais veikėjais. 

Šie žmonės ne visada yra žinomi ar įtakingi. Sėkmė visada reikalauja gero bei vaisingo galios ir 
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novatoriškumo derinio. Tam reikia, kad darantieji sprendimus būtų atviri naujovėms. (Ausserfeirn 

LAG, Austrija). 

 

7. Tinklų kūrimas. Tarpteritorinis bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas sudaro prielaidas 

bendradarbiauti šalies ir europinį mastu. Tai leidžia vietiniams veikėjams patirti bendrumus ir 

skirtumus visiškai naujuose matmenyse, padaro žmones atviresnius, leidžia keistis žiniomis ir 

patirtimi  , nepaisant didžiulio kaimo regionų ir jų valdymo skirtumų. Tai taip pat leidžia pasiekti 

masto ekonomiją ir kritinį ekonominį lygmenį regioniniams ir vietiniams projektams. Tuo būdu 

novatoriškos idėjos gali atsirasti ir pasklisti pačios, be valdžios paramos.  

„VVG bendradarbiavimas pradėtas 2003 metais abipusiais vizitais norint ištirti 

bendradarbiavimo su kitomis Baltijos ir Šiaurės šalimis galimybes. Vizitus dažniausiai lydėjo 

seminarai sutartomis temomis. Tai tapo pirmu žingsniu formalaus bendradarbiavimo projekto link. 

Šiandien mes palaikome ryšius su 15 VVG Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir 

Anglijoje. Mes dalyvaujame 4 skirtinguose bendradarbiavimo projektuose. Mūsų strategija yra 

skirta išplėtoti bendradarbiavimą ilguoju laikotarpiu, tikintis, kad bendradarbiavimo projektai 

sukurs 5 proc. pridėtinę vertę mūsų plėtros apimtims.“ (Vestsajaelland LAG, Danija). 

 

8.  Decentralizuotas valdymas ir finansavimas. VVG autonomija ir atsakomybė, 

įgyvendinant vietos plėtros strategiją ir atliekant vietos projektų atranką VVG, suteikia 

neįkainojamos iniciatyvos individualiems veikėjams ir organizacijoms. Atsiranda naujų ryšių tarp 

vietinės ir regioninės/nacionalinės valdžios. VVG tampa aktyvūs veikėjai, įtraukiat papildomų 

privačių ir valstybinių išteklių į regioną bei sujungiant jį tinklais. 

„Bendradarbiavimas, tiesioginiai santykiai, parama ir tinklų kūrimas yra neabejotinai 

„LEADER pridėtinė vertė“. LEADER programa yra skirtingų unikalių resursų kombinacija.“ 

(Krajna & Paluki LAG, Lenkija). 

LEADER suteikia pagrindą suburti visą regioną. Vietinė partnerystė yra labiausiai 

tinkamas instrumentas, skatinanti vietinių gyventojų („iš apačios į viršų“) dalyvavimą 

sprendžiant vietovės problemas. Vietinių išteklių ir žmonių sugebėjimų sutelkimas skatina 

inovacinius sprendimus bei konkurencingumą teritorijoje. Bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas 

yra neabejotinai LEADER pridėtinė vertė 

 

LEADER įgyvendinimo problemos. 

Suomija. Suomijos ekspertai identifikuoja 5 pagrindinius LEADER+ trūkumus:  

Pirma – visa apimanti ir auganti biurokratija. Programa buvo žinoma ir vertinama dėl savo 

žemo slenksčio ir antibiurokratiškumo, bet LEADER+ įvedė daug administracinių procedūrų, kurios 



 
 
 

115

atbaido smulkesnius paramos prašytojus. Perdėta dokumentacija, grynųjų pinigų ir likvidumo 

reikalavimai, gaišatis priimant sprendimus ir suteikiant išmokas, kontroversiška, netikėta ir net 

asmeninė ES ir nacionalinių taisyklių interpretacija – yra aiškūs biurokratizmo pavyzdžiai. Auganti 

biurokratija suteikia galimybes konsultantams ir profesionalioms projektų administravimo 

organizacijoms, bet sužlugdo esminį „iš apačios į viršų“ principo elementą. 

Antra – VVG pakankamai neįvertina savo veiklos, kad galėtų ją pagerinti. Kaip 

tarpininkaujančios organizacijos VVG turi ne tik rinkti ir analizuoti savo pačių patirtį, bet ir skleisti 

informaciją apie ją projektų įgyvendintojams ir vietinei valdžiai. Tai užtiktina tęstinį mokymosi 

procesą ir aukštą darbo kokybę. 

Trečia – dėl pasitikėjimo užtikrinimo, VVG turėtų geriau stebėti ir fiksuoti  strategijų 

įgyvendinimo rezultatus ir rodiklius. Labai svarbu rasti teisingą balansą tarp kiekybinių ir kokybinių 

rodiklių, didinti programos rezultatų ir rodiklių patikimumą. VVG turėtų būti atsakingi už 

individualių projektų įgyvendinimo kontrolę. 

Ketvirta – VVG komandos galimybės neauga proporcingai jų pareigoms bei lūkesčiams. Šis 

disbalansas dažnai neleidžia pilnai išnaudoti VVG potencialo. Auganti biurokratija dar labiau 

pablogina situaciją. Kita vertus - lūkesčiai dėl VVG poveikio turėtų būti realistiški. 

Penkta – VVG turėtų skirti daugiau dėmesio daugiasektorinei integracijai. Nuo LEADER II 

pradžios VVG pamažu kreipia savo dėmesį į verslą orientuotų projektų link. Taigi 

bendradarbiavimas su regioninėmis ir vietinėmis verslo plėtros agentūromis turėtų būti atidžiai 

peržiūrėtos. Ši integracija turėtų pasilikti vietiniu klausimu ir neperaugti į regioninį ar nacionalinį 

lygmenį. 

 Suomių ekspertai teigia, kad biurokratija yra pagrindinė LEADER problema Suomijoje. 

Dalis jos yra ES, tačiau pati didžiausia dalis veikia nacionaliniu lygmeniu. Buvo užfiksuoti 

LEADER principų taikymo pažeidimų pasiskirstant funkcijas tarp partnerių. Klaida, kad LEADER 

administravimas nebuvo perduotas VVG. Taip nepasinaudota jų mobilizacinėmis galimybėmis. 

Daugiau „iš apačios į viršų“ koncepcijos naudojimas nereiškia mažiau „iš viršaus į apačią“ principo 

taikymo: valdžios priežiūra ir stebėjimas ir kontrolė išlieka labai svarbūs.  

Apskritai Suomijoje  LEADER buvo suvoktas kaip atviras visiems. Ekspertai sutiko, kad 

jaunimas, ūkininkai ir kai kurios savivaldybių įstaigos (pradinės mokyklos, socialinės tarnybos) 

negavo savo pelnytos dalies. Jauni žmonės buvo laikoma kaip į LEADER projektus pretenduojanti 

grupė, bet jie turėjo būti labiau įtraukti tiek į projektus, tiek į strateginį planavimą. Ūkininkai 

neatrado tinkamų jiems programos galimybių, galbūt dėl jų tiesioginės galimybių pasinaudoti 

ministerijos kuruojamomis programomis.  
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Visi ekspertai sutarė dėl LEADER kompleksiškumo. Ekspertai pasiūlė, kad išplėstinės ir 

sudėtingos programos  turėtų būti  įgyvendinamos dalimis, kad būtų įmanoma jas valdyti. Didesnis 

kompleksiškumas galėtų būti ir LEADER sklaidos srityje.  

 Airija. Airijos LEADER + programos vidutinio laikotarpio įvertinime yra bendrų 

pastebėjimų su Suomijos įvertinimu.  

Buvo taip pat patvirtinta, kad VVG turėtų dažniau patys save įvertinti ir periodiškai 

peržvelgti savo programą, ypač dėl sparčių pokyčių Airijos kaimo ekonomikoje. Be to, turėtų būti 

pateikiama apžvalga dėl įvertinimo rodiklių sistemos, siūlymai dėl jos supaprastinimo.  

Darbo komandos suformavimas nepasirodė problematiškas LEADER II, bet LEADER+ 

programos metu, kai buvo išplėstos veiklos personalo trūkumas pasirodė pagrindinis VVG 

trūkumas.  

Vidutinės trukmės laikotarpio įvertinime ekspertai taip pat rekomenduoja neiškelti VVG 

neįgyvendinamų tikslų. Paskutinis pastebėjimas, bendras suomių ir airių ekspertams yra 

daugiasektorinė integracija. Kadangi daugiasektorinis LEADER pobūdis buvo gerai suvoktas, kilo 

mažiau nesusipratimų dėl integracijos koncepcijos.  

Ekspertai siūlo Airijai kelias specifines rekomendacijas: 

1. VVG turėtų užtikrinti, kad konsultacijos procesas apimtų visas sritis ir grupes regionuose, 

kuriuose vykdoma veikla. Turi būti geresnė moterų ir jaunimo reprezentacija tarybose ir griežtesnė 

rotacijos procedūra. 

2. Daugelis paraiškų teikėjų savo veiklą  mato tik savo regiono ribose, tačiau atskirų VVG 

veikimo rajonai gali susikirsti. Pageidautina, kad vietinės bendruomenės poreikiai būtų patenkinti 

tos bendruomenės ribose. 

3. Inovacinis aspektas turėtų tapti ateities projektų vertinimo kriterijus VVG vykdomai 

atrankoje, kartu atsižvelgiant į vietos plėtros strategijas. 

4. VVG turėtų gauti su kaimo plėtros praktika ir metodologija susijusios techninės paramos 

bei pagalbos priemones, susijusiais su LEADER įgyvendinimu. Rekomenduota, kad LEADER 

departamentas būtų išplėstas ir patobulinta jo veikla.  

Airijos ekspertų vertinimai buvo nevieningi ir susiję su atskirų respondentų pozicijomis. 

Centrinio lygio ekspertai pageidavo daugiau konkurencijos tarp projektų pasiūlymų (kadangi beveik 

visos paraiškos yra priimamos ir finansuojamos) ir didesnio vietinės valdžios aktyvumo. Vietiniai 

ekspertai turėjo tvirtų, bet nerealistiškų lūkesčių. Jie pabrėžė lobizmo reikšmę ir informavimo apie 

VVG veiklos  skaidrumo.  

Visi ekspertai sutiko, kad Airijos LEADER iš tiesų yra bendra kaimo žmonių vizija, nes 

apklausos parodė, jog 1/3 VVG teritorijos žino apie šią koncepciją. Airijoje privatūs asmenys galėjo 

teikti paraiškas (Suomijoje tas buvo neįmanoma.) Ekspertai  teigė, kad ši patirtis yra labai pozityvi. 
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LEADER buvo ypač efektyvus suteikiant daugiau įtakos silpnoms marginalų grupėms, tačiau 

reikėjo įtraukti daugiau ūkininkų ir jaunimo.  

Nesudėtingas LEADER administravimo modelis (departamentas – VVG )buvo įvertintas 

teigiamai. LEADER Airijoje  yra suvokiamas ne kaip sudėtinga, o kaip lanksti programa, per daug 

neapribota taisyklių ir reglamentų. Pripažinta, kad VVG ir departamentas kartu siekė kaimo 

bendruomenei naudos. Egzistuoja ir kritiškų vertinimų, bet juos dažniausiai išreiškia tie, kas 

negavo, ko pageidavo.  

Čekija. Čekijoje LEADER startavo 2004 metais, todėl dar nėra jo oficialaus  įvertinimo. 

Čekų ekspertai pritaria suomiams dėl didelio LEADER biurokratizmo. Taisyklės laikomos 

neaiškiomis, jas bandoma dažnai ir nenuspėjamai keisti. 

Sudėtinga trilypė administracija (Žemės ūkio ministerija – Valstybinis žemės ūkio 

intervencinis fondas – VVG) sukelia gaišatį ir grynųjų pinigų problemą.  

Sunkumai praktiniame taisyklių taikyme sudaro prielaidas atsirasti VVG, vadovaujamoms 

konsultantų bei vietinių akademinių struktūrų, kurios neturi realių įsipareigojimų vietiniams 

žmonėms. 

Didžiausia problema LEADER+ įgyvendinimo eigoje atsirado dėl administracinių sunkumų, 

kurie kilo ne iš ES nustatytų taisyklių, bet iš nacionalinės valdžios. Kai kurie valstybės pareigūnai 

blogai interpretuoja ES taisykles ir taiko jas griežčiau nei reikėtų. Tai ypač apsunkino mokėjimų 

procedūros įgyvendinimą, buvo reikalaujama daugybės įvairių dokumentų. Laipsniška liberalizacija 

įvyko kai Valstybinis žemės ūkio fondas galiausiai pritarė kai kuriems LEADER+ taisyklių 

pakeitimams. 

Bendra čekų ekspertų išvada – LEADER jau yra bendra kaimo žmonių vizija. Tiesa, kartais 

ji įgyvendinama netinkamų asmenų bet 50–75 proc. VVG sėkmingai dalyvauja viešuosiuose 

reikaluose. Vietiniai ekspertai nerimauja, kad biurokratija ir piniginės problemos palieka smulkųjį 

kaimo verslą, nevyriausybines organizacijas ir smulkesnes savivaldybes nuošalyje. 

Pagrindinė LEADER problema – visa apimanti ir auganti biurokratija. Perdėta 

dokumentacija, gaišatis priimant sprendimus ir suteikiant išmokas, kontroversiška ES ir 

nacionalinių taisyklių interpretacija yra aiškūs biurokratizmo pavyzdžiai. VVG komandos 

galimybės neauga proporcingai jų pareigoms bei lūkesčiams. Šis disbalansas neleidžia pilnai 

išnaudoti LEADER metodo galimybių. VVG pakankamai neįvertina savo veiklos, kad galėtų ją 

pagerinti. 

             

LEADER perspektyvos. 

Rizikos ir galimybės. Nepaisant LEADER įgyvendinimo sunkumų ir iššūkių naujam 

programiniam 2007–2013 metų laikotarpiui LEADER metodo ateitis formuojant europietišką kaimo 
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plėtros politiką atrodo gana šviesi. Vienas iš akivaizdžių pozityvios perspektyvos įrodymų yra 

pagrindinė metodologijos kryptis, kuri yra integruota į bendrą Europos kaimo plėtros programą. Tai 

reikalauja konsensuso tarp teisinio reglamentavimo, finansinio aprūpinimo ir metodo įgyvendinimo 

dalyvių ES, nacionaliniame ir vietos lygmenyje. 2007–2013 metais naujosios ES narės įgyvendins 

LEADER pilnu tempu, o kitos narės toliau plės ir tobulins šios ES iniciatyvos koncepciją 

Vis dėlto ES ekspertai identifikuoja 5 rizikingus scenarijus, susijusius su vyraujančiomis 

tendencijomis: 

1. LEADER metodas yra matomas kaip prievolė, primesta iš šalies, dėl to nenoriai 

įgyvendinama ES paramai maksimizuoti. Šiuo atveju vietiniai partneriai turėtų tik kelias galimybes 

prisiimti tam tikrą vaidmenį formuojant vietines kaimo plėtros strategijas bei gautų mažiau 

perspektyvių evoliucionuoti ir peržengti ribas, nustatytas Kaimo plėtros programoje. 

2. Kai LEADER parama numatoma tam tikros priemonės tam tikriems tikslams (pvz., 

renovacijoms miesteliuose, miškų keliams ir t. t.) ir kaimo plėtros programas įgyvendinantys 

organai suteikia įgaliojimus vietiniams veikėjams, LEADER  metodas yra absorbuojamas žemės 

ūkio sektoriaus ir politikos lobistų. Dėl šios priežasties dingsta bet koks inovacinis charakteris. 

3. Degeneracija. LEADER metodas yra įgyvendinamas dalimis. Dėl pragmatinių ar kitų 

priežasčių sudėtingesni komponentai (pvz., tarpteritorinis bendradarbiavimas ar tinklų kūrimas) yra 

vertinami ar netgi atmetami administracijos. Patirtis rodo, kad LEADER principai turi būti taikomi 

visi kartu, kad programos potencialas būtų atskleistas iki galo. Administraciniai apkarpymai gali 

visisškai sugriauti galimybes pasiekti LEADER sinergijos efektą.  

4. Perdegimas. Atsakingos valdžios  struktūros dėl nepakankamo programos įvaldymo ar 

netesingo įvertinimo gali perduoti pernelyg sudėtingas užduotis vietiniams partneriams arba jiems 

nepateikti reikiamos informacijos ir išteklių. Pernelyg mažai patirties, atsakomybės ir 

kompetencijos VVG komandose bei silpnas organizacinis vietinės partnerystės pagrindas gali 

sukelti nesėkmes, pakenkti ne tik įtrauktiems vietiniams veikėjams, bet ir pačiai LEADER metodo 

reputacijai. 

5. Tūpčiojimas vietoje. Jeigu LEADER programoje yra numatyta pernelyg daug reikalavimų 

ir apribojimų paramai gauti arba pernelyg sudėtingos projektų atrankos bei jų finansavimo 

procedūros, kyla rizika, kad programos potencialas bus neišnaudotas ir vietiniai veikėjai praras norą 

dalyvauti LEADER programoje. 

Savo gyvavimo laikotarpiu LEADER niekada nebuvo „reikšminga“ programa tarp ES 

finansuojamų programų ir iniciatyvų. Dėl savo nedidelės apimties (finansavimo požiūriu) ji tampa 

nepastebima daugelio sprendimų priėmėjų. Europos lygmeniu pagrindinės LEADER problemos 

išlieka žinių trūkumas, jo potencialo neįvertinimas bei strateginio koordinavimo trūkumas. Vis dėlto 

dalyvavimą skatinanti LEADER filosofija vis labiau atsispindi kitose ES programose bei vykdomoje 
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politikoje. Nors LEADER metodologija nėra pakankamai ištirta ir kodifikuota, ji turi poveikį 

formuojant politiką miestuose (URBAN iniciatyva) bei žmogiškųjų išteklių vystymo srityje 

(EQUAL iniciatyva, DG Žvejybos programa). 

Suomija. Suomijos kaimo plėtros ekspertai pastebėjo, kad LEADER išgyvena tam tikrą 

laikiną stagnaciją nuo 2008 metų pavasario pradžios. Tik 3,6 proc. programos 2007–2013 metų 

laikotarpiu finansavimas sukėlė nusivylimą ir buvo interpretuotas kaip lobistų, remiančių senąją 

kaimo plėtros paradigmą, įtakos įrodymas. Tikimasi, kad situacija pagerės 2014 metais, nes 

LEADER finansiniai fondai 2014–2020 metų programiniam laikotarpiui turėtų patrigubėti. 

Egzistuoja įdomus požiūris, kad LEADER neturėtų būti siejamas tik su žemės ūkiu ar kaimo 

vietovėmis. Dėl savo novatoriškumo jis pirmiausia turėtų būti susietas su inovacijas skatinančia 

politika ir programomis.Tai padėtų išspręsti konkurenciją dėl išteklių su tuo pačiu žemės ūkio 

sektoriumi bei sumažinti biurokratiją.  

Visi ekspertai Suomijoje sutiko, kad auganti biurokratija yra didžiausia grėsmė LEADER 

filosofijai. VVG valdyti 2007 metais buvo įkurta Suomijos Kaimo reikalų agentūra. Ji atskirta nuo 

Žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos. Paaiškinta, kad agentūra atsakinga už konkrečios 

politikos formavimą, o Žemės ūkio ministerija – už jos įgyvendinimą.  

LEADER, kaip integruota nacionalinės kaimo plėtros programos dalis, suponuoja, kad VVG 

turėtų ne nevyriausybinių, o pusiau vyriausybinių organizacijų statusą. Tai reiškia, kad VVG  

darbuotojų statusas turėtų būti panašus į valstybės tarnautojų. Tačiau tai paliktų mažiau vietos 

inovacijoms. „Rizikos ir klaidų vengimo scenarijus“ galėtų persmelkti visą LEADER. Programa 

greitai prarastų savo specifinius principus ir statusą, LEADER metodas taptų tik dar vieno kaimo 

plėtros instrumentu. Institucijos ir struktūros dažnai praryja pačius principus  

Ekspertai mano, kad metodai labiau nusistovės per 2007–2013 metų programinį periodą, o 

ateitis priklausys nuo pasiektų rezultatų. Jeigu būtų nugalėta augančios biurokratijos grėsmės, 

senosios kaimo plėtros paradigmos rėmėjų įtaka, lėtas veikimas bei stagnacija, LEADER laukia gera 

ateitis. 

  Visi ekspertai sutiko, kad kai kurie LEADER bruožai galėtų išlikti netgi ir smarkai 

sumažinus finansavimą, tačiau pripažino, kad tai labai sumažintų bendrą įtaką ir metodo vaidmenį 

kaimo plėtroje. Savas ir nepriklausomas projektų finansavimo biudžetas buvo pripažintas kaip 

būtinas šaltinis VVG motyvacijai. 

Airija.  Airijoje LEADER fondai 2007–2013 metų periodui žymiai padidėjo. Bet, ekspertų 

nuomone, yra tų pačių problemų kaip ir Suomijoje.  

LEADER gali būti sunkiau įgyvendinti savo pagrindinį vaidmenį daugiau nebūnant  

eksperimentine programa. Vietinių ir nacionalinių institucijų skepticizmas ar nepakankamas 

LEADER filosofijos suvokimas paminėti kaip kliūtys ilgojo laikotarpio LEADER plėtrai. 
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Pagrindinis airių ekspertų nuogąstavimas – LEADER sugebėjimas palaikyti bendruomenės 

interesus ir aktyvumą. Po 3 viena kitą sekusių programų LEADER yra tokioje padėtyje, kad turi 

arba atsinaujinti su pakankamais ištekliais, kad galėtų palaikyti viešuosius interesus arba sustoti ties 

senomis, saugiomis procedūromis bei pamažu prarasti savo akceleratoriaus vaidmenį svarbiausiais 

klausimais. Ekspertai taip pat įspėjo apie kiekvienos naujos priskiriamos pareigos priėmimą: pvz., 

narkotikų klausimo sprendimas visai nepriklauso VVG kompetencijai. 

Airi ų ekspertai buvo itin pesimistiški dėl LEADER šansų be adekvataus finansavimo. Kai 

kurie teigė, kad kai kuriose šalies dalyse jis vis tiek išliktų, kiti tikino, kad nebegyvuotų nesuteikus 

pakankamai finansinės paramos ir pabrėžė, kad finansavimas ir taip yra minimalus. 

Čekija. LEADER gyvavimo Čekijoje laikotarpis trumpas, patirtis nedidelė. 

Ekspertų nuomone, didžiausia kliūtis LEADER plėtrai yra nepakankamas šio metodo 

suvokimas bei administravimo sudėtingumas.  

Nors finansiniai resursai, skirti 2007–2013 metams išaugo, laukiama, kad pagrindinis 

programos įgyvendinimas prasidės tik 2013-aisiais. Pabrėžta, tarptautinio bendradarbiavimo svarba. 

Vietiniai ekspertai pasiūlė keisti VVG teisinį statusą, tapti kažkuo panašiu į regioninės plėtros 

ekspertų organizaciją. 

  2004-2006 metų laikotarpyje nedideli biudžetai nepasirodė trūkumas, greičiau 

privalumas metodologijos mokymosi stadijoje. Valstybės finansuojamo LEADER biudžetas siekė 

tik 100 tūkst. eurų vienai VVG, bet programa pasirodė labai sėkminga. Tačiau ateityje maždaug 

pusė egzistuojančių VVG išnyktų, jei finansavimas taptų nepakankamas, kitos, labiausiai 

pažengusios, ir toliau įgyvendintų LEADER principus. 

Pagrindinis Airijos ekspertų nuogąstavimas (kurį ir mes, šios ataskaitos rengėjai,  

laikome apibendrinančia išvada) – ribotas LEADER gebėjimas perspektyvoje įgyvendinti 

integruotą vietos plėtros strategiją ir išlaikyti aktyvumą. Po trijų programų LEADER yra tokioje 

padėtyje, kad turi arba atsinaujinti su pakankamais ištekliais, kad galėtų realizuoti viešuosius 

interesus arba sustoti ties senomis, saugiomis procedūromis ir taip pamažu prarasti savo 

akceleratoriaus vaidmenį svarbiausiais kaimo plėtros klausimais. 
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10 priedas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos raštas dėl LEADER+ priemonės 
tyrimo  
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEM ĖS ŪKIO MINISTERIJA 
 

 

 
Informuojame, kad ministerijos užsakymu VšĮ Europos regioninės politikos institutas atlieka 

mokslinį tyrimą „LEADER+ priemonės įgyvendinimo monitoringas“. Tyrimo tikslas – pasibaigus 

programavimo laikotarpiui parengti Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 

(toliau – BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės ,,LEADER+ pobūdžio 

priemonė“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo analizę. Vienas šio mokslinio tyrimo uždavinių – 

išanalizuoti ir pateikti išvadas dėl pasirinkto bandomojo LEADER+ pobūdžio priemonės (toliau – 

Priemonė) įgyvendinimo modelio (įskaitant tinkamas finansuoti išlaidas, galimus pareiškėjus ir 

paramos gavėjus, remiamas veiklas ir veiklos sritis ir kt.) remiantis valdančiosios, tarpinės ir 

įgyvendinančiosios institucijų ir paramos gavėjų apklausomis. Tikimasi, kad šio tyrimo rezultatai, 

išvados ir rekomendacijos sudarys galimybes efektyviau įgyvendinti LEADER metodo priemones 

naujuoju programavimo laikotarpiu.   

Maloniai prašome Jūsų tyrimo vykdytojui sudaryti sąlygas atlikti apklausą Jūsų institucijose, 

teikti su Priemonės įgyvendinimu susijusią informaciją bei užtikrinti aktyvų asmenų, susijusių su 

Priemonės įgyvendinimu, dalyvavimą. 

Tikimės nuoširdaus bendradarbiavimo. 

 

Ministerijos valstybės sekretorius     
          Vidmantas Kanopa 

 
 

 

Jolanta Vaičiūnienė. 239 84 14, el. paštas JolantaV@zum.lt 

 

Finansų ministerijai 
 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai 

  ___________________ Nr. _____________________ 

Į ___________________ Nr. _____________________   

2008-11-21 2D-5726(12.97) 

DĖL LEADER+ PRIEMONĖS TYRIMO 

Valstybės biudžetinė įstaiga 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 188675190 
Gedimino pr. 19 

LT - 01103  Vilnius  
Tel.    (8 5)  2 39 10 01 
Faks.  (8 5)  2 39 12 12  
El. paštas zum@zum.lt 

http://www.zum.lt 
PVM mokėtojo kodas LT886751917 
Atsiskait. sąskaita LT674010042400070079 
AB „DnB NORD“ bankas Vilniaus skyrius  

_________________________________________________________________________________________ 
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11 priedas. Vietos veiklos grupių pasiskirstymas pagal registracijos datą 
 

Eil. 
Nr.  Vietos veiklos grupės pavadinimas 

Registracijos data 

1 Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė 2003 m. gruodžio 30 d. 

Iš viso 2003 metais 1 VVG  
1 Panevėžio rajono vietos veiklos grupė 2004 m. birželio 04 d.  

2 
Švenčionių rajono Vietos veiklos grupė „Švenčionių 
partnerystė“ 

2004 m. birželio 10 d. 

3 Kauno rajono vietos veiklos grupė 2004 m. birželio 18 d.  
4 Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija 2004 m. liepos 01 d.  

5 
Pagėgių ir Jurbarko rajono savivaldybių vietos veiklos 
grupė „Nemunas“ 

2004 m. liepos 07 d.  

6 Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė 2004 m. liepos 12 d.  

7 Asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ 2004 m. liepos 21 d.  
8 Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė 2004 m. liepos 22 d. 
9 Širvintų rajono vietos veiklos grupė 2004 m. liepos 23 d.  
10 Vietos veiklos grupė ,,Pajūrio iniciatyvos“ 2004 m. liepos 29 d. 
11 Vietos veiklos grupė ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 2004 m. rugpjūčio 02 d.  

12 Asociacija „Lamatos žemė“ 2004 m. rugpjūčio 06 d. 

13 Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (VVG) 2004 m. rugpjūčio  08 d. 

14 
Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto 
bendrija“ 

2004 m. rugpjūčio 13 d. 

15 Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė 2004 m. rugpjūčio 16 d.  
16 Suvalkijos krašto vietos veiklos grupė 2004 m. rugpjūčio 17 d.  
17 Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė 2004 m. rugpjūčio 19 d 

18 
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos 
VVG) 

 
2004 m. rugpjūčio 20 d.  

19 Pasvalio rajono vietos veiklos grupė 2004 m. rugpjūčio 25 d.  
20 Anykščių rajono vietos veiklos grupė 2004 m. rugpjūčio 30 d. 
21 Biržų rajono vietos veiklos grupė 2004 m. rugpjūčio 30 d. 
22 Vietos veiklos grupė ,,Radviliškio lyderis“ 2004 m. rugsėjo 01 d. 
23 Akmenės rajono vietos veiklos grupė 2004 m. rugsėjo 06 d. 

24 
Molėtų rajono vietos veiklos grupė ,,Keisdamiesi 
keičiame“ 

2004 m. rugsėjo 07 d.  

25 
Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos 
grupė 

2004 m. rugsėjo 08 d. 

26 Vilniaus rajono vietos veiklos grupė 2004 m. rugsėjo 24 d. 
27 Kėdainių rajono vietos veiklos grupė 2004 m. spalio 05 d.  
28 Telšių rajono vietos veiklos grupė 2004 m. spalio 06 d. 

Iš viso 2004 metais 28 VVG  
1 Tauragės rajono vietos veiklos grupė 2005 m. vasario 08 d.  

2 Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 2005 m. vasario 11 d.  
3 Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė 2005 m. gegužės 17 d.  

Iš viso 2005 metais 3 VVG 
1 Šakių krašto vietos veiklos grupė 2006 m. rugpjūčio 10 d.  
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2 Kalvarijos vietos veiklos grupė 2006 m. rugpjūčio 28 d.  
3 Sūduvos vietos veiklos grupė 2006 m. rugpjūčio 28 d. 

Iš viso 2006 metais 3 VVG 
Iš viso 2004-2006 metais 35 VVG 

Šaltinis: VVG  informacija. 
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12 priedas. Finansuoti vietos projektai 

Eil. 
Nr. 

Strategijos vykdytojas/pareiškėjas vietos 
projektui įgyvendinti Projekto pavadinimas 

1 Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG   
1 Kriaunų kaimo bendruomenė Kriaunų paplūdimio pritaikymas turizmui išsaugant vietovės gamtinį savitumą 
2 Utenos rajono tautodailininkų klubas Karpinių knygos „Mokomės karpyti“ leidyba 
3 Modestas Abukauskas Netradicinio verslo plėtra Užpalių krašte (paramos atsisakė) 
4 Kančiogino bendruomenė Bendruomeniškumo skatinimas kaime 
5 Samanių bendruomenė „Dvargantis“ Liaudies amatai Samaniuose 
6 Šniukštų kaimo kartų bendrija Liaudies daina ir gamtos grožis – kaimo pasididžiavimas 
7 Leliūnų seniūnijos bendruomenė Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi 
8 Vaikutėnų krašto bendruomenė Vaikutėnų menininkų kūrybos sklaida šiaurės rytų Aukštaitijoje 
9 Ona Virdickienė Gamta kaip priemonė jaunų žmonių savimonei formuluoti bei skiepyti meilę gamtai 

10 Audrius Gudelis Vandens turizmo plėtra Aukštaitijos nacionaliniame parke 
11 Leonardas Šablinskas Kalvystės amato gaivinimas Šiaurės Rytų Aukštaitijoje (paramos atsisakė) 
12 Zarasų rajono Antalieptės kaimo bendruomenė Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose 

13 
Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės 
santalka Sartų ežero pakrantės renovacija 

14 Utenos kraštotyros muziejus Puodžių amato centras – V. Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose 
15 Obelių bendruomenės centras Poilsio oazė 

16 
Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos 
bendruomenė Mielagėnų miestelio vėliavos ir herbo sukūrimas 

17 VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centras Šiaurės Rytų Aukštaitijos vandens malūnų žiedas 

18 Individuali įmonė „Atsipūsk 
Kaimo turizmo sodybos „Atsipūsk“ maisto gamybos įrangos atnaujinimas propaguojant 
kulinarinį paveldą (paramos atsisakė) 

19 Utenos rajono Daugailių bendruomenė Per informaciją – į bendruomenės sutelktumą 

20 
Ignalinos rajono Didžiasalio „Ryto“ vidurinė 
mokykla Kaimo žmonių ir mokinių sveikos gyvensenos ugdymas 
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21 Informacinis centras „Užpalėnų krivūlė“ Užpalių takas 
22 Kuktiškių seniūnijos bendruomenė Ugdykime pilietinę visuomenę per gėrį, grožį, kultūrą 
23 Antazavės bendruomenės centras Kaimo bendruomenės telkimas ir aktyvinimas 

  Viso: 20 
2 Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija    
1 Merkinės kaimo bendruomenė Etnokultūros skatinimas, tradicinių amatų puoselėjimas 

2 
Nedzingės kaimo vyresniojo amžiaus žmonių 
asociacija „Nedzingėnai“ Nedzings Nedzingėn papročiai 

3 VŠĮ Lazdijų kultūros centras Čia aš gimiau, čia aš užaugau... 

4 
Alytaus rajono savivaldybės Punios pagrindinė 
mokykla 

Etnokultūros informacinis – demonstracinis mokamasis centras „Versmė“ Punios kaimo 
bendruomenei 

5 
Lazdijų rajono Krikščionių kaimo bendruomenės 
komitetas Langas į pasaulį 

6 
Alytaus rajono Krokialaukio Tomo Noraus – 
Naruševičiaus vidurinė mokykla Draugiška Dzūkija 

7 Vidas Kiškis 

Alternatyvaus verslo įkūrimas bei smulkiosios infrastruktūros kūrimas kaimo vietovėje 
(Skraičionių kaime Alytaus rajone Pivašūnų seniūnijoje kaimo turizmo sodybos „Kiškynė“ 
įkūrimas) 

8 Kapčiamiesčio seniūnijos bendruomenė Kapčiamiesčio seniūnijos bendruomenės komiteto centro įkūrimas 
9 Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas Kučiūnų kaimo bendruomenės centro įrengimas 

10 Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė 
Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės bendruomeninės veiklos tradicijų atgaivinimas ir 
materialinės bazės bendruomeniškumo ugdymui sukūrimas 

11 VŠĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ Šeimų ralis „Ir aš čia gyvenu“ –2007 
12 Dubičių kaimo bendruomenė Dubičių kaimo bendruomenės etnokultūros plėtra 
13 Pilvingio kaimo bendruomenė Gražinkime savo kaimą 

14 
Naujosios Kirsnos kaimo bendruomenės 
komitetas Bendruomenės centro įkūrimas 

15 Šeštokų seniūnijos bendruomenės komitetas Susipažinkime – dzūkučiai Prano Dzūko sodyboje – Rudens ekvinokcija 
16 Gegutės kaimo bendruomenė Gegutės kaimo bendruomenės centro kūrimas 
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17 
Lazdijų rajono Kuklių kaimo bendruomenės 
komitetas Bendruomenės centro kūrimas (paramos atsisakė) 

18 Varėnos rajono Liškiavos pagrindinė mokykla Sportuokime saugiose aikštelėse 
19 Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas Spindulys 
20 Kabelių kaimo bendruomenė Bendruomenės centro įkūrimas 
21 Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“ Aktyvinkime Viečiūnų kaimo bendruomenę 
22 Janėnų bendruomenės komitetas Liaudiškos tradicijos – mūsų vienybė 

  Viso: 21 
3 VVG ,,Pajūrio iniciatyvos“   
1 Tverų bendruomenė Kultūra kaimui 
2 Tverų bendruomenė Dviračiai – kaip turizmo, bendravimo, auklėjimo ir bendruomenės telkimo priemonė 
3 Tverų bendruomenė Bendruomenės susibūrimo vietos lauke įrengimas 
4 Lankupių kaimo bendruomenė Lankupių kaimo bendruomenės centro remontas 
5 Endriejavo bendruomenė Mokymasis saugoti ir pritaikyti poilsiui Kapstato ežero pakrantes 
6 Marijus Šunokas Noriu gyventi ir dirbti gimtajame kaime 
7 Kaimo bendruomenė „Mūsų Labardžiai“ Vaidiname-bendraujame-mokomės 
8 Kaimo bendruomenė „Mūsų Labardžiai“ Bendraukime ir kurkime simboliką patys 
9 Drevernos bendruomenė Drevernos bendruomenės įsikūrimas ir plėtros plano parengimas (paramos atsisakė) 

10 Pjaulių bendruomenė Pjaulių kaimo etninio paveldo puoselėjimas ir sklaida (paramos atsisakė) 

11 Agluonėnų seniūnijos bendruomenė 
Kultūros turizmo infrastruktūros kūrimas Agluonėnų apylinkėse, panaudojant Mažosios 
Lietuvos kultūros paveldą 

12 Tverų bendruomenė Heraldika – priemonė Tverų bendruomenės aktyvumui skatinti, didinti sąmoningumą 
13 Lioli ų bendruomenė Sveiki atvykę, Jūs visada čia laukiami 
14 Lioli ų bendruomenė Ekologinio, kultūros turizmo infrastruktūros kūrimas, viešinimas (paramos atsisakė) 
15 Endriejavo bendruomenė Bendruomenės informacinio centro kūrimas 

16 Jakų bendruomenės centras 
Jakų gyvenvietės parko gamtinio ir kultūrinio identiteto puoselėjimas bendruomenės 
poreikių tenkinimui 

17 Lapių bendruomenės centras Aplinkos tvarkymas – socialinė kaita visuomenėje 
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18 Lapių bendruomenės centras Septynių kaimų praeitis ir dabartis 

19 Dauparų bendruomenė 
Moterų ir jaunimo asmeninių bei socialinių kompetencijų vystymas sėkmingai veiklai 
visuomenėje 

20 Dituvos bendruomenės organizacija Vaistinių augalų, nutrijų auginimo ir bitininkystės verslų plėtros galimybės Dituvos kaime 
21 Medingėnų bendruomenė „Medinga“ Medingėnų moterų verslumo skatinimo naujųjų formų paieška 
22 Giliogirio bendruomenė Žiniasklaida kaimui 
23 Raimonda Damulienė Tvenkinio įrengimas eršketų auginimui 
24 Lapių bendruomenės centras Iniciatyvus jaunimas – kaimo ateitis 
25 Labardžių kaimo bendruomenė Gera gyventi mūsų Labardžiuose 
26 Jakų bendruomenės centras Mobili ir saugi aplinka bendruomenės poreikių tenkinimui 
27 Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė Lituanikos“ skrydžio atspindžiai lakūno Stepono Dariaus gimtinėje 

28 Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenė 
Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės internetinio tinklapio sukūrimas ir bendruomenės 
būrimas 

29 Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenė  Šernų ir Ketvergių poilsio zonoje esančio parkelio, pakelių ir sporto aikštyno gražinimas 
30 Kaimo bendruomenė „Mūsų Labardžiai“ Sporto aikštyno kūrimas 
31 Sporto klubas „Priekulės žirgai“ Žmogus ir žirgas 
32 VO Kretingalės bendruomenė Tėvų ir vaikų poilsio vietos lauke įrengimas 
33 VO Kretingalės bendruomenė Senosios lietuvių liaudies tradicijos – šimtmečių istorija 
34 Didžiojo Palūkščio bendruomenė Ekoturizmas Didžiojo Palūkščio kaime 
35 Pelačių bendruomenė Burkimės draugėn 
36 Medžiotojų ir žvejų klubas „Stumbras“ Gamtos klasė Girėnų kaime 
37 Vatušių bendruomenė Vatušių kaimo patrauklumo didinimas gyvenimui ir investicijoms per verslumo plėtrą 
38 Medingėnų bendruomenė „Medinga“ Medingėnų folkloro ansamblio stiprinimas kaimo turizmo atrakcijų plėtrai 
39 Tverų bendruomenė Gamtos ir kultūros apsaugos sąmojingumo didinimas per fotografijos meną 
40 Algirdas Mickus Kaimo turizmo vystymas Girėnų kaime 

41 Vatušių bendruomenė 
Tautinio paveldo produktų plėtros Rietavo savivaldybėje galimybių ir perspektyvos 
studijos parengimas 

42 
Sendvario seniūnijos kaimų jungtinės 
bendruomenė Bendruomenė – kaimo spindulys (paramos atsisakė) 
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  Viso: 38 
4 Šiaurės vakarų Lietuvos VVG   
1 Ūkininkas Saulius Klanas Kaimo turizmo paslaugas įgyvendinimas (paramos atsisakė) 
2 Tadas Domarkas Dyzelinių variklių ir kuro aparatūros servisas (paramos atsisakė) 
3 Buknaičių kaimo bendruomenė Informacinis centras Bukaičių kaimo bendruomenei 
4 Račališkių bendruomenė Kampelis širdžiai brangus 
5 Užlieknės kaimo bendruomenė Švęskime kartu 
6 Užlieknės kaimo bendruomenė Iššluokim kiemelį subatoj, atjos bernelis nedėlioj 
7 Ukrinų kaimo bendruomenė Gražiausia sodyba – 2007 
8 VO Rubikų bendruomenė Bendruomenės namai – kaimo židinys 
9 Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Internetas visiems 

10 Sedos bendruomenė Po savo stogu 
11 Mažeikių rajono Židikų kultūros centras Daugiau šviesos ir šilumos 
12 Mažeikių rajono Urvikių kultūros centras Jaukus kaimo kampelis 
13 Laimos Jonušienės individuali įmonė Seno pastato restauravimas 

14 
Mažeikių rajono savivaldybės administracija 
(Židikų sen.) Graži ir tvarkinga aplinka – seniūnijos veidas 

15 
Mažeikių rajono savivaldybės administracija 
(Tirkšlių sen.) Graži aplinka – kultūringas žmogus 

16 Račališkių bendruomenė 130 – garbingas sutapimas 

17 
Mažeikių rajono savivaldybės administracija 
(Viekšnių sen.) Viekšnių miesto pirties remontas 

18 Užlieknės kaimo bendruomenė Puoškim gimtą kaimą 
19 Saulius Klanas Kaimo turizmo sodyba Leckavos kaime (paramos atsisakė) 

20 
Mažeikių rajono savivaldybės administracija 
(Laižuvos sen.) Darbščios rankos – graži aplinka 

21 Užventės bendruomenė Sportuokime visi 
22 UAB „Revijoma“ Maisto kokybės gerinimas 
23 Sedos bendruomenė Bendruomenės internetinė svetainė 
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24 Ukrinų kaimo bendruomenė Planuok, skaičiuok, puošk ir tausok 
25 Ukrinų kaimo bendruomenė Nors gyvenam kaime, bet sportuojam faine 
26 Ukrinų kaimo bendruomenė Verslo pradžiamokslis 
27 Ukrinų kaimo bendruomenė Senolių amatai mūsų rankomis 
28 UAB „Revijoma“ Pirties paslaugų teikimas 
29 Renavos bendruomenė Geriamojo vandens kokybės studija 
30 Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centras Viekšnių amatų centras 
31 UAB „Pakalupis“ Dirbk sparčiai ir kokybiškai 
32 Antanas Murauskas Tautodailininko sodybos erdvinio įvaizdžio formavimas 

  Viso: 29 
5 Pagėgių ir Jurbarko r. sav. VVG ,,Nemunas“   
1 Smalininkų technologijos ir verslo mokykla Lauko sporto sąlygų gerinimas Smalininkuose 
2 Šimkaičių miestelio bendruomenė Skaitmeninė Šimkaičių miestelio bendruomenė 
3 Jurbarko sporto klubas „Kumite“ Nežinai kaip praleisti laisvalaikį – sportuok kypkshin ir gyvenk sveikai 
4 Pilies kaimo bendruomenė Pastogė 
5 Kriokiškių kaimo bendruomenė Su mumis ir apie mus 
6 Piktupėnų  kaimo bendruomenė Tradicijų puoselėjimas bendruomenėje 
7 Kentrių kaimo bendruomenė Kentrių bendruomenės namų sutvarkymas 
8 Lumpėnų kaimo bendruomenė Sporto sąlygų gerinimas Pagėgių sav. bendruomenių jaunimui 
9 Žukų kaimo bendruomenė Gyvename ir kuriame kartu 

10 Stakių bendruomenės centras „Židinys“ Šv. Antano atlaidų šventė 
11 Ūkininkas Ovidijus Janavičius Ūkio veiklos pritaikymas turizmui 

12 
Jurbarko rajono turizmo paslaugų teikėjų 
organizacija 

Jurbarko – Pagėgių regiono turizmo įvaizdžio formavimas, užtikrinantis gamtos ir kultūros 
paveldo išsaugojimą 

13 Stakių bendruomenės centras „Židinys“ Bendruomenės susirinkimo vietos tvarkymas „patalpų vidaus renovacija 
14 Girdžių bendruomenės centras Paparčio žiedas – Joninių nakty 
15 Eržvilkiškių bendruomenės centras IT Eržvilko krašte 
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16 Viešvilės bendruomenės centras „Skalvija“ Tradicinė Viešvilės miestelio dienos šventė 
17 Klausučių bendruomenės centras Gerovė bendruomenės plėtrai 
18 Ekologinio ugdymo centras „Žalioji viltis“ Gamtos tako atnaujinimas (paramos atsisakė) 
19 IĮ „Agrūnė“ Turizmo paslaugų plėtra Pagėgių krašte 
20 Eržvilkiškių bendruomenės centras Pabūkime kartu 
21 Šimkaičių miestelio bendruomenė Laisvalaikiu – treniruoklis! 
22 Raseinių miškų urėdija Poilsiavietė „Žaliu taku 
23 Raudonės bendruomenės centras Pažinimo vartai“ į pasaulį - multimedija 
24 Girdžių bendruomenės centras Sporto sąlygų gerinimas Girdžiuose 
25 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Vadžgirio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas „Ir vėl kartu...“ 
26 Smalininkų bendruomenės centras Ąžuolų alėja 

27 Smalininkų bendruomenės centras 
Vėjo energijos panaudojimas socialinės atskirties mažinimui ir bendruomeniškumo 
stiprinimui Smalininkuose 

28 Veliuonos šeimų laisvalaikio klubas Veliuonos turgelio atgaivinimas 
29 Ūkininkė Irma Svetlauskienė Ūkinio pastato pritaikymas turizmui 
30 Žindaičių bendruomenė Joninės 
31 Jurbarko rajono savivaldybės administracija Skirsnemunės vaikų darželio aplinkos renovavimas 
32 Pagėgių bendruomenė Pagėgių krašto tradicijų pynė pagal Vydūną 
33 Viešoji įstaiga „Sporto ir turizmo centras“ Jaunimo laisvalaikio ir sporto paslaugų kūrimas Natkiškiuose 
34 Donato Aleknavičiaus ūkis Trumpalaikio poilsio aikštelė Rambyno regioninio parko lankytojams 
35 Vilkiški ų bendruomenė Bendradarbiavimo skatinimas stiprinant materialinę bazę Vilkyškių bendruomenėje 
36 Lumpėnų kaimo bendruomenė Lumpėnų kaimo bendruomenės muzikos instrumentų įsigijimas veiklos aktyvinimui 
37 Žukų kaimo bendruomenė Gera, kai mums šviesu 
38 Jaunimo klubas „KEY“ Muzika be sienų 

  Viso: 37 
6 Joniškio r. partnerystės VVG   
1 Rudiškių kaimo bendruomenė Rudiškių bendruomenės namų renovacija 



 
 
 

131

2 Juodeikių kaimo bendruomenė Jauki erdvė senoje pastogėje 
3 Mindaugų kaimo bendruomenė Bendruomenės namai – kaimo kultūros centras 
4 Maželių kaimo bendruomenė Maželių kaimo bendruomenės patalpų renovacija ir techninės bazės stiprinimas 
5 Satkūnų kaimo bendruomenė „Gija“ Satkūnų kaimo bendruomenės „Gija“ namų patalpų renovacija 
6 Daunoravos kaimo bendruomenė Daunoravos bendruomenės namų renovacija 
7 Gasčiūnų kaimo bendruomenė Gasčiūnų kaimo bendruomenės patalpų remontas 
8 Linkaičių kaimo bendruomenė Bendruomenės gerbūvio gerinimas 
9 Kepalių kaimo bendruomenė „Ašvinė“ Bendruomenė – kultūros židinys 

10 Maldenių kaimo bendruomenė Maldenių kaimo bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimas 
11 Romo Karūžnos individuali įmonė Agroserviso paslaugų plėtimas 
12 Lieporų kaimo bendruomenė „Sodžius“ Sveikos, šv. Velykos 
13 Skaistgirio moterų draugija „Versmė“ Ridenu margutį margą 
14 Linkaičių moterų draugija Atvelykis Linkaičiuose 
15 Bariūnų kaimo bendruomenė Velykų lalumkos 
16 Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus Velykos 
17 Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ Kooperacijos plėtros galimybės kaimo vietovėse 
18 Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ Aplinkosauginės būklės situacijos sklaidos kaimo gyventojams organizavimas 
19 Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ Gyvenamosios aplinkos vietovės priežiūros organizavimas 
20 Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ Turistinio maršruto „Paslaptingieji piligrimų takai 
21 Žagarės regioninio parko direkcija Švari gamta-švari ateitis 
22 Meilutė Zeleckienė Jakiškių dvaro sodybos aplinkos sutvarkymas (paramos atsisakė) 
23 Egidijus Šermukšnis Ekologinio ūkininkavimo kokybės gerinimas 
24 Žagarės regioninio parko direkcija Kultūros paveldo objekto aplinkos sutvarkymas 
25 Skaistgirio moterų draugija „Versmė“ Vieni, bet ne vieniši 
26 Maldenių kaimo bendruomenė Darni šeima – susitelkusi bendruomenė – saugi visuomenė 
27 Maldenių kaimo bendruomenė Galingas kūrybos žodis 
28 Stungių kaimo bendruomenė Per papročius ir knygą į žmonių širdis 
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29 Stungių kaimo bendruomenė Geriau supraskime vaikus 
30 Joniškio rajono Bariūnų pagrindinė mokykla Saugok lyg lobį dievų, sūnau, paveldėjimo žymę... 
31 Skaisgirio miestelio bendruomenė Ekspozicija „Gyvoji amatų tradicija 
32 Jurdaičių specialiosios olimpiados klubas Šauniausia pora 
33 Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ Kaimo istorija- Sidabrės pilies atminimo išsaugojimas 
34 Žagarės bendruomenė „Veidė“ Geriau pažinkime vaikus 
35 Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“ Pažinkime savo rajoną 
36 Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“ Mama, tėtis ir aš 
37 Joniškio istorijos ir kultūros muziejus Senieji amatai atgyja 
38 Maželių kaimo bendruomenė Už viską Tau dėkoju, Mama 
39 Žagarės regioninio parko direkcija Švarios aplinkos svarba 
40 Kriukų kaimo bendruomenė „Šešvė“ K ą žinai apie Žagarę? 
41 Bariūnų kaimo bendruomenė Į taką visa šeima 
42 Bariūnų kaimo bendruomenė Visi vaikai svarbūs 
43 Bariūnų kaimo bendruomenė Saulės zuikučių šaly 
44 Rima Šermukšninė Ekologinio ūkininkavimo kokybės gerinimas 
45 Žagarės regioninio parko direkcija Žagarės dvaro parko pažintinio dendrologinio tako informacinės sistemos įrengimas 
46 Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla Pasakų naktis 
47 Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla Goesų dvaras mena šio krašto šviesuolius 
48 Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla Mums kartu visiems smagu 
49 Žiniūnų kaimo bendruomenė Šventė mūsų širdelėse 
50 Gaižaičių kaimo bendruomenė Už gražų vaiko pasaulį 
51 Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla Sportuojame kultūringai 
52 Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“ Gražioje aplinkoje – turtingas poilsis 
53 Jakiškių – Maironių kaimų bendruomenė Istorijos pamiršti negalima 
54 Jakiškių – Maironių kaimų bendruomenė Parkas vaikams 
55 Bariūnų kaimo bendruomenė Žaisk parko prieglobstyje 
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56 Žagarės bendruomenė „Veidė“ Kompiuterinis raštingumas pažengusiems 
57 Blauzdžiūnų kaimo bendruomenė „Ąžuolynas“ Kompiuterinės prieigos taško įrengimas 
58 Blauzdžiūnų kaimo bendruomenė „Ąžuolynas“ Kompiuterinio raštingumo ABC 
59 Žagarės Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija Žagarės Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios aplinkos sutvarkymas 
60 Juodeikių Šv. Jono krikštytojo parapija Juodeikių Šv. Jono krikštytojo bažnyčios aplinkos sutvarkymas 

  Viso: 59 
7 Šalčinink ų r. VVG   
1 Šalčininkėlių krašto bendruomenės centras Tarptautinė vasaros šventė Šalčininkėlių kaime 
2 Olgos Minakovskos individuali įmonė Vandens turizmo plėtra Šalčininkų rajone 
3 Butrimonių bendruomenės centras Butrimonys iš arčiau“ knygos apie Butrimonių kraštą Šalčininkų rajone rengimas 
4 Nevainionių kaimo bendruomenė Nevainionių kaimo ir apylinkių gyventojų verslumo įgūdžių gerinimas 
5 Rūdninkų kaimo bendruomenės centras Rūdninkų kaimo jaunimo sporto ir turizmo klubo „Rudnicum“ įsteigimas 
6 Rūdninkų kaimo bendruomenės centras Rūdninkų kaimo bendruomenės centro nuomojamų patalpų atnaujinimas 
7 Rudninkų kaimo bendruomenės centras Jaunimo klubo įsteigimas ir materialinės bazės sukūrimas 
8 Leon Voisiat L. Voisiat metalo dirbinių gamyba Šalčininkėlių kaime 

9 Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija 
Poškonių bendruomenės narių „ekologinio sąžiningumo“ didinimas, tvarkant Poškonių 
rekreacinę zoną 

10 Eišiškių gimnazija 
Vaikų ir jaunimo tautinės kultūros, tradicijų puoselėjimas ir populiariųjų renginių sklaida 
kaimo vietovėse 

11 Šalčininkų rajono policijos komisariatas Būk saugus su pagalbos mygtuku 

12 Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla 
Neįgaliųjų, kitų gyventojų grupių socialinė integracija organizuojant kultūros tradicijas 
puoselėjančius renginius 

13 
Šalčininkų r. Zavišonių lopšelis-darželis 
„Varpelis“ Saugios vaikų žaidimo aikštelės įrengimas 

14 Šalčininkų r. Dieveniškių vidurinė mokykla 
Dieveniškių vidurinės mokyklos bendruomenės mokymo ir laisvalaikio organizavimo 
priemonių įsigijimas 

15 Šalčininkų r. Dieveniškių vidurinė mokykla Vaivorykštės aikštelė 
16 Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla Šalčininkų kaimo Stanislavo Moniuškos menų mokyklai muzikos instrumento pirkimas 
17 Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Baltosios Vokės namų numeracijos ir gatvių pavadinimų iškabų atnaujinimas 
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Baltosios Vokės seniūnija 

18 Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras Sveikas gyvenimas – giedra senatvė 
19 Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras paslaptinga Rūdninkų giria 
20 Baumiliškių pagrindinės mokykla Patogios ir sveikos gyvenamosios aplinkos kūrimas 

21 Šalčininkų r. Jašiūnų 1-osios vidurinė mokykla 
Šalčininkų r. Jašiūnų   1-osios vidurinės mokyklos moterų bendruomenės kompiuterinių 
įgūdžių gerinimas 

22 Baltosios Vokės vidurinė mokykla Daugiatautės vietos bendruomenės kultūros ir informacijos centro kūrimas 
23 Šalčininkų specialioji mokykla Pramogų ir laisvalaikio zonos sukūrimas 
24 Šalčininkų r. Butrimonių vidurinė mokykla Butrimonių vidurinės mokyklos mokinių laikraščio redakcijos įrengimas 
25 Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Nauji langai – šiluma ir jaukumas 
26 Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras Pasikeitimų galimybė – tai viskas ko mums reikia 
27 Baltosios Vokės pramogų centras Kelionė į praeitį... 
28 Baltosios Vokės pramogų centras Šventė „Kaimynai. Baltoji Vokė – daugiakultūrė gyvenvietė 
29 Zenon Sabolevskij Paslaugų Obalų kaime kūrimas – tvenkinio įrengimas ir aplinkos tvarkymas 
30 Šalčininkų rajono jaunimo draugija „Alternata“ Jaunime atsiskleisk, nesidrovėk, nebijok ir veik 
31 Juzef Ziminski Kaimo turizmo plėtra rajone 

32 
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 
Dainavos seniūnija Nauji langai – žingsnis į priekį 

33 Čiužiakampių senelių globos namai 
Čiužiakampių senelių globos namų patalpų atnaujinimas ir aplinkos pritaikymas 
neįgaliems žmonėms 

34 Šalčininkų rajono jaunimo draugija „Alternata“ Jaunimo WWW 
35 Šalčininkų rajono jaunimo draugija „Alternata“  Jaunimo informacinis leidinys 

36 
Šalčininkų r. Zavišonių lopšelis – darželis 
„Varpelis“ Šalčininkų r. lopšelio – darželio “Varpelis“ aplinkos tvarkymas 

37 Baltosios Vokės lopšelis - darželis Baltosios Vokės darželio aplinkos apželdinimas, grąžinimas, tvarkymas 
38 Voškonių pagrindinė mokykla Ekologinėje aplinkoje sveikas žmogus 
39 Jašiūnų bendruomenės centras Poilsio aikštelės įrengimas Jašiūnų k. Popierinės gatvėje 

  Viso: 39 
8 Kelmės krašto partnerystės VVG   
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1 
Visuomeninė neįgaliųjų organizacija „Būkime 
kartu“ 

Bitininkystės amato muziejaus ekologinio bitininkavimo mokymo studijos, invalidų 
integracija į visuomenę, įkūrimas 

2 Asociacija „Berželio bendruomenė“ 
Kaimo bendruomenės pastatų rekonstrukcija, įrengiant socialinių paslaugų centrą, siekiant 
sudaryti sąlygas verslų plėtrai kaime ir sustabdyti jaunų žmonių emigraciją 

3 Asociacija „Junkilų kaimo bendruomenė“ 
Bendruomenės namai – Junkilų krašto kulinarinio paveldo ir senųjų amatų atgaivinimo 
centras 

4 Asociacija „Minupių kaimo bendruomenė“ Bendruomenei be namų negerai 
5 Asociacija „Užvenčio seniūnijos bendruomenė“ Bendruomenės namai – užuovėja visiems 

6 Kelmės profesinio rengimo centras 
Mokymasis, kvalifikacijos kėlimas – asmens socialinių – ekonominių problemų sprendimo 
būdas 

7 Jovita Dambrauskienė Jovitos Dambrauskienės kaimo turizmo sodybos kiemo infrastruktūros sutvarkymas 
8 VšĮ Kelmės verslo ir turizmo centras Kaimo gyventojų verslumo ugdymas 
9 Liucija Pauliukienėnė Kaimo turizmo plėtra kaime 

10 Tytuvėnų bendruomenė 
Smulkaus verslo konsolidavimas Kelmės r.: praktinės konferencijos – forumo, ieškant 
būdų smulkių gamybos vienetų apsijungimui organizavimas 

11 Budraičių bendruomenė Ekologiškų produktų perdirbimo mikro įmonės steigimas 

12 
Tytuvėnų regioninio parko bendruomenės klubas 
„Rūža“ Aplinkosauginio švietimo infrastruktūros kūrimas Tytuvėnų regioniniame parke 

13 Janina Skeberdienė Prienų vienkiemio sodybos infrastruktūros pagerinimas kaimo turizmui ir etnokultūrai 
14 Linos Janiškienės kavinė Turizmo plėtra Petrališkės kaime 
15 Kražių kultūros centras Poilsio zonos jaunimui įkūrimas Kražių miestelyje 
16 Žalpių kaimo bendruomenė Žalpių krašto kulinarinio paveldo puoselėjimas 
17 Kelmės rajono sav. Kukečių sen. Burbaičių piliakalnio gerbūvio darbai 
18 Kelmės rajono sav. Tytuvėnų sen. Vaikų žaidimo aikštelė prie Bridvaišio ežero 
19 Ūkininkas Žydrūnas Petrauskas Kaimo turizmo sodybos infrastruktūros plėtra  (paramos atsisakė) 

  Viso: 18 
9 Ukmergės r. VVG   

1 
Ukmergės rajono Žemaitkiemio medžiotojų 
klubas Visi mes gamtos vaikai 
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2 Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenė Vandentiekio – kanalizacijos tinklų įrengimas Petronių paramos ir užimtumo centre 
3 Ukmergės rajono Lyduokių kaimo bendruomenė Lyduokių kaimo bendruomenės būstinės įrengimas 
4 UAB „Gindraja“ Tradicinių vietos produktų gamybos atgaivinimas ir pritaikymas rinkai 
5 Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė Drauge nuveiksime daugiau 
6 Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė Ukmergės raj. Veprių kaimo bendruomenės centro įrengimas 
7 Ukmergės rajono III Antakalnio bendruomenė Už kūrybingą ir turiningą jaunimo laisvalaikį 

8 
Ukmergės rajono Šešuolių seniūnijos kaimų 
bendruomenė Apšildymo įrengimas bendruomenės namuose 

9 Ukmergės rajono Padvarių kaimo bendruomenė Jaunimo kūrybinė iniciatyva „Nupiešiu Lietuvą – papuošiu kaimą 
10 Ukmergės rajono Varinės bendruomenė Patalpų renovacija ir jų pritaikymas sportui bei poilsiui 
11 Ukmergės rajono Laičių bendruomenė Jaukiai suremontuoti bendruomenės namai – kiekvieno kaime gyvenančio svajonė 

12 
Ukmergės rajono Taujėnų miestelio 
bendruomenė Senolių išminties sparnų pakylėti 

13 Ukmergės rajono Varinės bendruomenė Veiklus jaunimas – Varinės ateitis 

14 
Ukmergės rajono Žemaitkiemio miestelio 
bendruomenė Žemaitkiemėnai, ugdykim bendruomenės savigarbą! 

15 Ūkininkas Stasys Salickis Kaimo verslininkai-ūkininkai-Šešuolių seniūnijoje siekia gyventi geriau 
16 Ukmergės rajono Taujėnų kaimo bendruomenė Daryk. Bendrauk. Padėk 
17 Ūkininkas Saulius Galvonas Ūkininkavimas – iniciatyva šeimos versle 
18 Ukmergės rajono Dainavos kaimo bendruomenė Pabūkim ne tik Dainavoje. Sužinokime apie Lietuvą 
19 Ukmergės rajono Veprių kaimo bendruomenė Susitikimo vieta – autobusų stotelė 
20 Ukmergės rajono Slidžių kaimo bendruomenė Savam krašte ir tvoros žydi 
21 Z. Belickienės agroserviso įmonė „Ūkininkas“ Senovinės sodybos pritaikymas ekologiško maisto gamybai 
22 Sodininkų bendrija „Statikai“ Žmonėmis ir darbais tėviškėlė graži 
23 Ūkininkas Mindaugas Kriaučiūnas Kaimo turizmo sodybos įrengimas Mikėnų kaime 

24 
Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo 
bendruomenė Sveiki sugrįžę! 

25 Ukmergės krašto bendruomenių sąjunga Lietuva-Latvija-Estija 
26 Ukmergės rajono Užugirio kaimo bendruomenė Nebūk vienišas 
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27 Ukmergės rajono Pabaisko kaimo bendruomenė Pabaisko kaimo bendruomenės veiklos plano kūrimas 
28 Mantas Krištaponis Jaunų šeimų verslumo skatinimas kaime-sėkmės garantas ateinančioms 

  Viso: 28 
10 Švenčionių r.  VVG ,,Švenčionių partnerystė“   

1 
Pašaminės kaimo bendruomenė „Pašaminės 
draugija“ Senųjų tradicijų išsaugojimas ir puoselėjimas Pašaminės kaimo bendruomenėje 

2 
Švenčionių krašto kaimo bendruomenių 
asociacija Verslumo daigai 

3 
Visuomeninė organizacija „Reškutėnų 
bendruomenės centras“ Vandentiekis Reškutėnų bendruomenės centro namams 

4 Rytų Lietuvos krašto jaunimo centras „Arka“ Ekologinis žygis „Lakaja“ 

5 
Švenčionių rajono Kaltanėnų kaimo 
bendruomenė Kaltanėnų kaimo bendruomenės namų įsteigimas 

6 Švenčionių krašto verslininkų asociacija Geroji patirtis 
7 Švenčionių krašto verslininkių asociacija Sėkmingo investavimo pamokos 

8 
Visuomeninės organizacijos „Tėvai prieš 
narkotikus“ Švenčionių rajono padalinys Su manim pasaulis gražesnis 

9 Švenčionių rajono Adutiškio vidurinė mokykla Išsaugokime papročius 
10 Milkuškų kaimo bendruomenė Smagus laisvalaikis 
11 Milkuškų kaimo bendruomenė Dvasingumo ir bendruomeniškumo versmė 
12 Dvišonių kaimo bendruomenė „DVILONYS“ Dvišonių Respublikos“ kraštiečių suvažiavimas 
13 Ramutė Ruginienė Verslas, kuriantis grožį 

14 
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 
Cirkliškio seniūnija Kelionė į VICHY 

15 Roma Stundžienė Poilsis Lygumose 

16 
Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjungos 
Švenčionių rajono skyrius Norime būti stipresni 

17 Jaunimo klubas „Svajonė“ Sportuojame šiuolaikiškai 
18 Sirvėtos regioninio parko direkcija Turistiniu pažintiniu taku Šventa – Saločio ežeras 
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19 
Švenčionių krašto kaimo bendruomenių 
asociacija Apskaita ir projektai paprastai 

20 
Švenčionių profesinio rengimo centro moksleivių 
bendrija „Viltis“ Mokykimės iš Lietuvos dainių 

21 Cirkliškio kaimo bendruomenė „Žiburys“ Darbščios rankos 
22 Stanislovavo kaimo bendruomenė „Vystutis“ Turiningai ir prasmingai 
23 Cirkliškio kaimo bendruomenė Cirkliškio kaimo metraštis (paramos atsisakė) 

24 
Švenčionių krašto kaimo bendruomenių 
asociacija Internetinės svetainės sukūrimas 

25 Magūnų seniūnijos bendruomenė „Vilija“  Gyvenkime gražioje ir jaukioje bendruomenėje 
26 Švenčionių rajono Kaltanėnų pagrindinė mokykla Kaltanėnų jaunimas kuria turizmo sporto centrą sau ir kitiems 
27 VO Reškutėnų bendruomenės centras Sveikos gyvensenos centras 
28 Švenčionių rajono Sarių kaimo bendruomenė Sportuok ir draugauk 
29 Alfreda Grygienė Dekoratyvinių augalų daigyno įrengimas 
30 VO Reškutėnų bendruomenės centras Anglų kalba kaimo jaunimui 
31 Kaltanėnų kaimo bendruomenė Kaltanėnų senųjų amatų studija 
32 Stanislovavo kaimo bendruomenė „Vystutis“ Po savo stogu 

  Viso: 31 
  IŠ VISO: 320 

  Šaltinis: NMA informacija. 
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13 priedas. Patirties sklaidos ir viešinimo priemonės bei išlaidos joms įgyvendinti  

Pareiškėjo pavadinimas Skirtos 
lėšos, Lt 

Patirtos 
lėšos, Lt 

Panaudota 
lėšų, proc. 

VEIKLOS SRITIS ,,BANDOMOSIOS INTEGRUOTOS STRATEGIJO S“ 
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių 
asociacija  

73338,15 73338,15 
100,0 

sklaida 49071,99 49071,99 * 
viešinimas 24266,16 24266,16 * 
VVG ,,Pajūrio iniciatyvos“ 24176,9 24176,9 100,0 
viešinimas 24176,9 24176,9 * 
Šiaurės vakarų Lietuvos VVG 22618 22616,87 100,0 
sklaida: 14605 14603,87 * 
konferencija 13825 13825 * 
leidyba 780 778,87 * 
viešinimas: 8013 8013 * 
skelbimų lentos 60 60 * 
informaciniai renginiai 1000 1000 * 
pranešimai žiniasklaidai 6953 6953 * 
Pagėgių ir Jurbarko r. sav. VVG 
,,Nemunas“ 38991,78 38990,64 

100,0 
sklaida: 14000,2 14000,2 * 

konferencija 6000 6000 * 

leidyba 8000,2 8000,2 * 

viešinimas: 24991,58 24990,44 * 

plakatai 2000 2000 * 

pranešimai žiniasklaidai 2111,58 2110,45 * 

informaciniai renginiai (seminarai) 5000 5000 * 

informaciniai renginiai (konferencijos) 15880 15879,99 * 

Joniškio r. partnerystės VVG 47892 47890,41 100,0 
sklaida 11248 11246,91 * 

viešinimas 36644 36643,5 * 

Šalčinink ų r. VVG  66929 65823,63 98,3 
sklaida 53309 52470 * 

viešinimas: 13620 13353,63 * 

informaciniai straipsniai 620 463,64 * 

viešinimo stendas 960 849,99 * 

atminimo lentos 12040 12040 * 

Kelmės krašto partnerystės VVG 48580,39 48580,39 100,0 
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sklaida: 33046,97 33046,97 * 

konferencija 26714,97 26714,97 * 

leidyba 6332 6332 * 

viešinimas: 15533,42 15533,42 * 

skelbimų lentos 500 500 * 

plakatai (stendai patalpose) 6262,37 6262,37 * 

pranešimai pareiškėjams 617,64 617,64 * 

informacinė medžiaga 5996 5996 * 

pranešimai žiniasklaidai 2157,41 2157,41 * 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos 
VVG 73277 62140 84,8 
sklaida 63277 52500 * 

viešinimas 10000 9640 * 

Ukmergės r. VVG 5497 5493,76 99,9 
sklaida: 2000 2000 * 

konferencijos 2000 2000 * 

viešinimas: 3497 3493,76 * 

plakatai 1000 1000 * 

internetinė svetainė 2497 2493,76 * 

Švenčionių r. VVG  22920 22916,66 100,0 
sklaida: 16770 16770 * 
konferencijos 8820 8820 * 

leidyba 7950 7950 * 

viešinimas: 6150 6146,66 * 

skelbimų lentos 1000 1000 * 

atminimo lentos 1500 1500 * 

informacinė medžiaga 1500 1496,66 * 

informaciniai renginiai 2150 2150 * 

 Iš viso 424220,22 411967,41 97,1 
VEIKLOS SRITIS ,, ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS“ 

VVG ,,Radviliškio lyderis“ 295 200 67,8 
Pasvalio r. VVG 2000 1923 96,2 
Raseinių r. VVG „Raseinių krašto 
bendrija“ 

0 0 
0  

Kauno r. VVG 2000 1999,89 100,0 
Panevėžio r.VVG 939,99 939,99 100,0 
Šiaurės vakarų Lietuvos VVG  0 0 0  
Šakių krašto VVG 7100 7100 100,0 
konferencijų organizavimas 1390 1390 * 

informacinis leidinys 5310 5310 * 
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pranešimai žiniasklaidai 400 400 * 

Kėdainių r. VVG 500 475,42 95,1 
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija 280 280 100,0 
Tauragės r. VVG 6100 6100 100,0 
lankstinukų gamyba 1500 1500 * 

pranešimai žiniasklaidai 2000 2000 * 

renginiai-konferencijos 2600 2600 * 

Asociacija „Lamatos žemė“ 2059 2042,7 99,2 
straipsniai spaudoje 2059 2042,7 * 
Sūduvos VVG 6000 6000 100,0 
lankstinukai 3000 3000 * 

viešinimo renginiai 2000 2000 * 

konferencijos 1000 1000 * 

Telšių r. VVG 12680 12599,95 99,4 
Asociacija Kaišiadorių r. VVG 9457,01 9457,01 100,0 
Plungės r. savivaldybės VVG 400 400 100,0 
Jonavos r. savivaldybės VVG 1800 1800 100,0 
straipsniai spaudoje 600 600 * 

plakatai-kalendoriai ir informacinė medžiaga 
(kišeniniai kalendoriai) 

575 575 
* 

informaciniai renginiai 625 625 * 

Kalvarijos VVG 3000 2966,36 98,9 
Vilkaviškio krašto VVG 6100 6000 98,4 
lankstinukai 1500 1500 * 

pranešimai žiniasklaidai 2500 2450 * 

konferencijos organizavimas 1600 1550 * 

plakatai stendai patalpose 500 500 * 

Molėtų r. VVG ,,Keisdamiesi keičiame“ 1000 1000 100,0 
Aukštaitijos bendruomenių asociacijos 
VVG 

7000 6999 
100,0 

Vilniaus r. VVG 5040 3495,6 69,4 
Joniškio r. partnerystės VVG 2686 2685,9 100,0 
VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 4456 4456 100,0 
plakato leidyba 3500 3500 * 

pranešimai žiniasklaidai 956 956 * 

Akmenės r. VVG  2500 2000,96 80,0 
Asociacija „Šiaulių rajono VVG“ 800 800 100,0 
viešinimas spaudoje 500 500 * 

informaciniai renginiai 300 300 * 

Kelmės krašto partnerystės VVG 0 0 0  
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Širvintų r. VVG 3150 3150 100,0 
viešinimas spaudoje 450 450 * 

informaciniai renginiai 2700 2700 * 

Ukmergės r. VVG 4800 4800 100,0  
Iš viso 87343 84871,78 97,2 

 IŠ VISO  511563,22 496839,19 97,1 
Šaltinis: NMA informacija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

143

MOKSLINIO TYRIMO  
 

„ LEADER+ PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO MONITORINGAS“  
 
 

SANTRAUKA 
 
 

2008 metais VšĮ Europos regioninės politikos instituto atliktas Lietuvos 2004–2006 metų 

bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) 4.6 priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ 

įgyvendinimo monitoringas sudarytas iš įvado, 4 skyrių, išvadų ir rekomendacijų. Mokslinio tyrimo 

pabaigoje pateiktas literatūros sąrašas ir priedai.  

2004 metais Lietuvai tapus ES nare, atsivėrė realios galimybės pasinaudoti ES 

struktūrinių fondų parama kaimo plėtrai ir kartu su visomis ES valstybėmis narėmis siekti 

vieno svarbiausių ES tikslų – ekonominės ir socialinės sanglaudos. Viena iš priemonių, 

padedančių pasiekti šių tikslų – LEADER+ pobūdžio priemonė, kuri ES senosiose šalyse tuo 

metu buvo įgyvendinama kaip trečiasis LEADER iniciatyvos etapas. Lietuvos 2004–2006 metų 

BPD LEADER+ įgyvendinti buvo skirta 9,4 mln. Lt finansinių išteklių. 

Lietuvoje 2004–2006 metų laikotarpiu buvo nuspręsta taikyti abiejų Europos Komisijos 

LEADER+ iniciatyvos įgyvendinimo alternatyvų suderintą modelį. Taikant šį modelį, buvo 

ugdomi iniciatyvai įgyvendinti reikalingi įgūdžiai ir administraciniai gebėjimai vietos plėtros 

strategijoms parengti ir joms įgyvendinti. Buvo parengtos 27 bandomosios integruotos 

strategijos. Paremtas 10 strategijų įgyvendinimas, kiekvienai skiriant iki 508 tūkst. Lt 

paramos. Iš viso buvo finansuojama 320 vietos projektų. 

Tyrimo tikslas – pasibaigus programavimo laikotarpiui, parengti Lietuvos 2004–2006 metų 

BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ 

įgyvendinimo analizę. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Atlikti BPD nurodytų priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ pasiekimo, rezultatų 

ir poveikio rodiklių įgyvendinimo analizę. 

2. Ištirti pagal apskritis ir savivaldybes pasiekimo, rezultatų ir poveikio rodiklių 

įgyvendinimo lygį.  

3. Išanalizuoti ir pateikti išvadas dėl pasirinkto bandomojo priemonės „LEADER+ 

pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo modelio. 

4. Pateikti rekomendacijas dėl efektyvesnio LEADER metodo priemonių įgyvendinimo 

naujuoju programavimo laikotarpiu. 
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5. Atlikti 10 VVG, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, analizę. 

6. Ištirti strategijų įgyvendinimo (įskaitant vietos projektus) problemas ir jų sprendimo 

būdus bei pateikti rekomendacijas dėl jų administravimo tvarkos ir įgyvendinimo 

tobulinimo. 

7. Ištirti visų VVG, kurios kreipėsi paramos pagal BPD priemonę „LEADER+ pobūdžio 

priemonė“, bendradarbiavimo iniciatyvų mastą ir pobūdį. 

Darbo metodika: ES ir Lietuvos Respublikos strateginių dokumentų ir kitų teisės aktų, 

susijusių su LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimu ir kaimo vietovių plėtros skatinimu, 

analizė, mokslinės literatūros analizė, antrinių statistinių duomenų analizė, anketinės apklausos 

ir interviu metodai, lyginamasis metodas, paremtas atskirų VVG praktikos ir užsienio šalių 

patirties analize bei palyginimu, ekspertinis metodas, paremtas patirtimi ir loginiu palyginimu. 

Darbo struktūra ir turinys. Atlikta LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo 

modelio analizė, t. y. šią priemonę reglamentuojančių teisės aktų apžvalga ir institucijų 

(vadovaujančiosios, tarpinės ir įgyvendinančios), atsakingų už ES struktūrinių fondų lėšų 

administravimą, funkcijų analizė bei veiklos įvertinimas. Jis atliktas remiantis šių institucijų 

darbuotojų apklausos rezultatais.   

Tyrimo rezultatai parodė, kad dėl LEADER+ pobūdžio priemonės naujumo visos institucijos 

skyrė daug dėmesio teisinės bazės sukūrimui, institucinei plėtrai, įgūdžių įgijimui ir bandomųjų 

integruotų strategijų rengimui bei įgyvendinimui. Prioritetas buvo skiriamas kaimo gyventojų 

(projektų vykdytojų) įgūdžių formavimui. Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) 

specialistai efektyviai vykdė pareiškėjų ir projektų vykdytojų konsultavimą. 

Pateikiama LEADER+ pobūdžio priemonės pasiekimo, rezultatų ir poveikio rodiklių analizė.  

Lietuvos 2004–2006 metų BPD (priede) buvo patvirtinti pasiekimo, rezultatų bei poveikio 

rodikliai ir planuojamos pasiekti jų reikšmės. Remiantis projektų įgyvendinimo ataskaitomis, atlikta 

ir pateikta šių rodiklių įgyvendinimo analizė. 

Pasiekimo rodikliai:   

paremta mokymo kursų – planuota 180, paremta 385, įvykdyta 2,1 karto;  

parengta strategijų – planuota 30, parengta 27, įvykdyta 90 proc.; 

paremta VVG – planuota 7, paremta 10, įvykdyta 1,4 karto; 

išmokyta naudos gavėjų (vyrų/moterų) – planuota 2000, išmokyta 7285 (1967/5318), 

įvykdyta 3,6 karto. 

Rezultatų rodikliai: 

bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius (vyrų/moterų) – planuota 120, 

sukurta/išlaikyta 27 (1/26), įvykdyta 23 proc.  

Poveikio rodikliai: 
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sukurtų/išlaikytų darbo vietų (vyrų/moterų) – planuota 110, sukurta/išlaikyta 186 (95/91), 

įvykdyta 1,7 karto.  

   Iš viso pagal LEADER+ pobūdžio priemonę 34 VVG ir 6 akredituotos konsultavimo 

įstaigos įgyvendino 106 projektus. Daugiausia projektų įgyvendinta pagal priemonės veiklos sritį 

,,Įgūdžių įgijimas“ (91 proc. visų projektų). Tokį veiklos mastą lėmė tai, kad Lietuvoje LEADER+ 

pobūdžio priemonė buvo įgyvendinama pirmą kartą.  

Pagal veiklos sritį „Įgūdžių įgijimas“ įgyvendintiems projektams teko 39 proc., o pagal 

veiklos sritį „Bandomosios integruotos strategijos“ – 61 proc. paramos sumos.  

VVG įgyvendinamų projektų regioninis pasiskirstymas rodo, kad daugiausia projektų buvo 

įgyvendinta Šiaulių (14 projektų) Kauno ir Vilniaus (po 10) apskrityse. Santykinai dideliam šių 

apskričių kaimo gyventojų aktyvumui dalyvauti kaimo plėtros procesuose nemažos įtakos turėjo 

apskričių centruose įsikūrusios akredituotos konsultavimo įstaigos. Tačiau nors projektai pagal 

veiklą „Įgūdžių įgijimas“ teritoriniu požiūriu buvo pasiskirstę netolygiai, įgyvendinamos 

bandomosios integruotos strategijos pasiskirstė tolygiai visoje šalies teritorijoje. 

Programavimo laikotarpio pradžioje buvo numatyta paremti 7 geriausiai įvertintų bandomųjų 

integruotų strategijų įgyvendinimą. Tačiau dėl didelio VVG aktyvumo, rengiant aukštos kokybės 

strategijas, Žemės ūkio ministerija atrinko ne 7, o 10 geriausiai parengtų strategijų ir, Europos 

Komisijai pritarus, paskyrė finansavimą joms įgyvendinti. Visos atrinktos strategijos buvo 

įgyvendintos. 

Strategijos buvo rengiamos pagal bandomųjų integruotų strategijų rengimo gairėse 

numatytas temas. Daugiausia, net 20 (74 proc.), bandomųjų integruotų strategijų buvo parengta 

pagal temą „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas“, 6 iš jų finansuotos. 6 parengtos ir iš jų 

3 finansuotos strategijos pagal temą „Tinkamiausias gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas, 

įskaitant ES buveinių, atrinktų pagal NATURA 2000 programą, išsaugojimą“. Tema „Vietinės 

produkcijos vertės didinimas bendromis kaimo gyventojų pastangomis, lengvinant smulkių 

gamybos vienetų išėjimą į rinkas“ buvo parengta 1 strategija, kuri ir buvo finansuota. Tuo tarpu nė 

viena strategija nebuvo parengta pagal temą „Techninių ir mokslinių žinių panaudojimas“.  
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Bandomųjų integruotų strategijų regioninis pasiskirstymas 

 

Jaunimo įtraukties į priemonės įgyvendinimą analizė rodo, kad tik 8 VVG projektų 

įgyvendinimo ataskaitose yra nurodžiusios jaunimo įtraukties į strategijų įgyvendinimą formas. 

Tačiau tai dažniausiai netiesioginis jaunų žmonių ar jų organizacijų dalyvavimas VVG veikloje 

(paprastai – dalyvavimas apklausose).  

Pateikta VVG, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, analizė. Analizei atlikti 

buvo pasinaudota statistine informacija, apklausos metodas ir interviu. Minėtoji analizė apima šias 

sritis: VVG valdymo organizacinę struktūrą ir jos atstovaujamą teritoriją, bandomųjų integruotų 

strategijų bei vietos projektų įgyvendinimo rezultatus, įgytos patirties sklaidą ir viešinimą. 

VVG valdymo organo struktūra ir forma buvo pasirinkta pagal konkrečią VVG situaciją, 

todėl atskirų VVG skirtinga, bet atitinkanti teisės aktų rekomenduojamas proporcijas – ne mažiau 

kaip 50 proc. partnerystės ekonominiai ir socialiniai partneriai bei asociacijos, iki 25 proc. – verslo 

atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai.   

Visos VVG išlaikė teritorijos ir gyventojų atitikties nuostatas. Jos įsikūrė pagal vietos 

gyventojų pageidavimą. Iš 10 bandomąsias integruotas strategijas įgyvendinusių VVG tik 1 – 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) apėmė visą apskrities teritoriją. 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG strategija apėmė 3 apskrities savivaldybes iš 5. VVG 

„Pajūrio iniciatyvos“ strategija apėmė teritoriją, esančią Klaipėdos ir Rietavo savivaldybėse, o VVG 

VVG ,,Pajūrio iniciatyvos”  

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG 
Joniškio r. partnerystės VVG 

      - Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas 

       - Gamtos ir kultūros išteklių išsaugojimas  

     - Vietos produktų plėtra   

 

Aukštaitijos bendruomenių 
asociacijos VVG 

VVG ,, Švenčionių 
partnerystė” 

Visuomeninė organizacija 
Ukmergės VVG 

Šalčininkų r. VVG  Dzūkijos VVG  

Kelmės krašto 
partnerystės VVG 

Pagėgių ir Jurbarko r. 
sav.VVG ,,Nemunas” 
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„Nemunas“ – Pagėgių ir Jurbarko savivaldybėse. Kitų VVG strategijų teritorijos sutapo su 

savivaldybių teritorijomis.  

Įgyvendinant bandomąsias strategijas, kiekviena VVG buvo tapusi tarsi maža mokėjimo 

agentūra, tikrinanti pateiktų projektų tinkamumą, kontroliuojanti projektų vykdymą ir lėšų 

panaudojimą. 

Įgyvendinant bandomąsias integruotas strategijas VVG buvo pateikti 445 vietos projektai. 

Finansuota 320 projektų, iš kurių 34 pelno ir 286 ne pelno projektai. Pagrindinės priežastys, dėl 

kurių nebuvo finansuoti vietos projektai: atmesti nepristačius reikiamų dokumentų; neįrodžius 

žemės ir kito turto nuosavybės teisių; neatitikus strategijos nuostatų, vietos projektų vykdytojams 

atsisakius jų dėl pasikeitusių projekto įgyvendinimo aplinkybių.  

Daugiausia vietos projektų įgyvendinta Joniškio r. partnerystės VVG atstovaujamoje 

teritorijoje (59) ir Šalčininkų r. VVG (39). Vidutinė vietos projektų vertė – 12,4 tūkst. Lt. 

Stambiausi projektai įgyvendinti Kelmės krašto partnerystės VVG – vidutinė 1 projekto vertė – 21 

325 Lt, o mažiausi – Joniškio r. partnerystės VVG – 6 515 Lt. 

Vietos projektus įgyvendino bendruomenės, jų centrai, komitetai, sąjungos, ūkininkai bei 

verslininkai, ugdymo įstaigos, savivaldybės administracijos ir seniūnijos, parkų direkcijos, 

sveikatingumo ir laisvalaikio klubai, moterų draugijos, pramogų, kultūros ir tautodailininkų centrai, 

regioniniai muziejai, viešosios bibliotekos. Įgyvendintų vietos projektų analizė parodė, kad 40 proc. 

vietos projektų susiję su sąlygų kūrimu kaimo gyventojų visuomeniškumui didinti bei patrauklių 

gyvenimo sąlygų ir aplinkos kūrimu. 

Trečiojoje tyrimo dalyje atlikta VVG įgytos patirties, jos sklaidos ir viešinimo analizė. VVG 

apklausos ir NMA kaupiamų dokumentų analizė parodė, kad viešinimo priemonių apimtys bei 

panaudotos lėšos atskirose VVG labai skyrėsi ir siekė nuo 5 iki 70 tūkst. Lt. Tai verčia abejoti dėl 

tikslingo paramos lėšų panaudojimo. Tačiau nustatyti įgytos patirties sklaidos ir viešinimo 

priemonėms išleistos paramos efektyvumą kol kas sudėtinga, kadangi minėtos priemonės turi tam 

tikrą sinergijos pobūdį ir jų įtaka atsiskleis perspektyvoje.  

Ištirtas VVG bendradarbiavimo mastas ir pobūdis.  

VVG bendradarbiavimą su kitomis šalies ir užsienio VVG suvokė kaip ryšių užmezgimą, 

ketinimo bendradarbiauti protokolų ar bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą, kelionių pas 

partnerius organizavimą, dalyvavimą VVG tinkle.  

Tarp bendradarbiavimo iniciatyvų dominuoja tarpteritorinio bendradarbiavimo sutartys. Tuo 

tarpu bendrauti su tarptautiniais partneriais trukdo prastos užsienio kalbų žinios. Todėl dažniausiai 

siekiama pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su šalimis, kurių gyventojai moka rusų kalbą. Deja, jų 

LEADER priemonės įgyvendinimo patirtis yra menka.  
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Kita VVG bendradarbiavimo iniciatyva – dalyvavimas VVG tinkle. VVG tinklas įregistruotas 

2007 m. gruodžio 28 d. Tinklo veikloje dalyvauja 39 VVG. 

Tyrimo rezultat ų apibendrinimas ir išvados: 

1. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimą 

Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 

patvirtintas Lietuvos 2004–2006 metų BPD, jo priedas ir žemės ūkio ministro įsakymai, 

nustatantys LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo gaires. 

2. BPD numatyta taikyti modelį, kuriame derinamos dvi ES valstybėms kandidatėms siūlomos 

LEADER+ iniciatyvos įgyvendinimo alternatyvos. Šio modelio esmė: pirma – imamasi 

pasirengimo veiksmų iniciatyvai įgyvendinti (institucinis ir metodologinis pasirengimas, 

VVG sukūrimas ir veikla); antra – bandomųjų integruotų vietos plėtros strategijų, parengtų 

teritoriniu pagrindu, įgyvendinimas.  

3. Institucijos, atsakingos už ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų BPD 

įgyvendinti, buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. 

nutarimu Nr. 649. LEADER+ pobūdžio priemonei vadovaujančioji institucija – Finansų 

ministerija; tarpinė – Žemės ūkio ministerija; įgyvendinančioji – NMA. 

4. Vadovaujančioji, tarpinė ir įgyvendinančioji institucijos suformavo žmogiškuosius išteklius 

ir išugdė jų kompetenciją nustatytoms funkcijoms, susijusioms su LEADER+ pobūdžio 

priemone, įgyvendinti. 

5. Siekiant sėkmingai įgyvendinti priemonę „LEADER+ pobūdžio priemonė“ 2004–2006 

metais, žemės ūkio ministro įsakymais buvo sudarytos šios darbo grupės: IV Atrankos 

komitetas išvadoms dėl projektų pagal priemonę „LEADER+ pobūdžio priemonė“ teikti; 

Priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo koordinavimo grupė; Priemonės 

„LEADER+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities „Bandomosios integruotos strategijos“ 

sektoriaus „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ bendradarbiavimo komisija; 

Problemų, susijusių su bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimu, sprendimo komisija. 

6.  Lietuvos parengti LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo programiniai dokumentai 

buvo teigiamai įvertinti naujų ES narių šalių. Lietuviškojo LEADER+ pobūdžio priemonės 

įgyvendinimo modelio elementai buvo įgyvendinami ir kai kuriose ES šalyse naujokėse. Per 

LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo laikotarpį Žemės ūkio ministerija parengė ir 

priėmė daugiau kaip 30 įsakymų, susijusių su šios priemonės įgyvendinimu.  

7. LEADER+ pobūdžio priemonės inovatyvumas lėmė tam tikrų jos įgyvendinimo sunkumų. 

Tačiau tarpinė institucija, konsoliduodama socialinių partnerių pastangas, siekė palankių 

teisinių prielaidų priemonės įgyvendinimui. Nuolatos stebėdama priemonės įgyvendinimo 

eigą ir atsižvelgdama į paramos gavėjų pastabas bei pasiūlymus, tobulino priemonės 
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įgyvendinimo modelį reglamentuojančius teisės aktus, išlaikant BPD įtvirtintus LEADER+ 

priemonės principus. Tačiau kiekvienas pokytis sukeldavo tam tikros sumaišties paramos 

gavėjų ir administruojančių institucijų santykiuose, pareikalaudavo papildomų darbo ir laiko 

sąnaudų. 

8. Įsisavinant paramą pagal LEADER+ pobūdžio priemonės abi veiklos sritis, dalyvavo 34 

VVG. 15 proc. VVG įgyvendino po 3 projektus, 62 proc. – po 2 ir tik 23 proc. – po 1 

projektą. 

9. BPD laikotarpiu pirmenybė buvo skiriama veiklai „Įgūdžių įgijimas“. Per tiriamąjį 

laikotarpį buvo paremti 282 mokymo kursai (5450 dalyvių), organizuoti akredituotų 

konsultantų, ir 103 mokymo kursai (1835 dalyviai), organizuoti pačių VVG. 

10. Iš projektų įgyvendinimo ataskaitų nustatytas labai nevienodas (skirtumas 4–5 k.) kaimo 

bendruomenių ir VVG narių aktyvumas dalyvaujant mokymuose, susijusiuose su įgūdžių 

įgijimu, partnerystės kūrimu, administravimu bei finansų valdymu. Aktyviausi buvo Šiaurės 

Lietuvos, o mažiausiai aktyvūs – Rytų Lietuvos kaimo gyventojai.  

11. LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo pagrindinis dokumentas – integruota 

bandomoji strategija. 29 VVG gavo finansinę paramą bandomosioms integruotoms 

strategijoms parengti. Parengė 27, o finansavimą joms įgyvendinti gavo 10. Kiekvienai 

skirta vienoda paramos suma. 

12. Bandomosios integruotos strategijos, parengtos pagal 2000 m. balandžio 14 d. Europos 

Komisijos pranešime ir Lietuvos 2004–2006 metų BPD ir LEADER+ pobūdžio priemonės 

įgyvendinimo gairėse nurodytus reikalavimus. Tačiau tie reikalavimai ir deklaruojamos 

dokumentuose galimybės buvo neadekvatūs skiriamai finansinei paramai. Todėl tik labai 

mažą dalį kaimo gyventojų keliamų problemų, tikslų ir lūkesčių realiai buvo galima 

realizuoti įgyvendinus šias strategijas.  

13. Populiariausia bandomosios integruotos strategijos tema – „Gyvenimo kokybės kaimo 

vietovėse gerinimas“, ją pasirinko 20 VVG, įgyvendino 6; antroje vietoje – „Tinkamiausias 

gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas, įskaitant ES buveinių, atrinktų pagal NATURA 

2000 programą, išsaugojimą“, ją pasirinko 6, įgyvendino 3; temą „Vietinės produkcijos 

vertės didinimas bendromis kaimo gyventojų pastangomis, lengvinant smulkių gamybos 

vienetų išėjimą į rinkas“ pasirinko 1 ir ją įgyvendino. Tema „Techninių ir mokslinių žinių 

panaudojimas“ nesusidomėjo nė viena VVG. 

14.  Nepaisant skirtingų bandomųjų integruotų strategijų temų ir nevienodos vietovių 

ekonominės bei socialinės situacijos, kai kurių VVG strategijos yra identiškos. Tyrėjai 

mano, kad kai kurių bandomųjų integruotų strategijų identiškumą lėmė ne tik konsultantų, 

padedančių VVG rengti strategijas, įtaka. Tam labiau įtakos turėjo unifikuoti reikalavimai 
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strategijų struktūrai ir identiškos daugelio Lietuvos kaimo vietovių ekonominės ir socialinės 

problemos.   

15. Užsitęsė strategijos įgyvendinimo pradžia, kadangi visoms 10 VVG teko keisti savo 

strateginius dokumentus. Pagrindinės priežastys: nekilnojamojo turto nuosavybės problema, 

strategijos rodiklių keitimas dėl infliacijos ar kitų pasikeitusių sąlygų ir gebėjimų stokos.  

16. Įgyvendinant bandomąsias integruotas strategijas, buvo paremta 320 vietos projektų (72 

proc. gautų vietos projektų skaičiaus). Dominavo ne pelno projektai (apie 90 proc. visų 

projektų). Vidutinė vieno projekto vertė – 12,4 tūkst. Lt.    

17.  Vietos projektų prioritetinės sritys: kaimo bendruomenių veiklos aktyvinimas ir 

partnerystės stiprinimas; kaimo bendruomenių centrų infrastruktūros gerinimas; verslumo 

ugdymas ir alternatyvios veiklos kaime skatinimas; aplinkos tvarkymas ir etnokultūrinio 

paveldo išsaugojimas; mokymo kursai ir seminarai, informaciniai leidiniai. 40 proc. vietos 

projektų susiję su sąlygų kūrimu kaimo gyventojų visuomeniškumui mobilizuoti bei 

patrauklių gyvenimo sąlygų ir aplinkos kūrimu.   

18.  Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas bendram tikslui pasiekti sujungė įvairius 

strategijos vykdytojo atstovaujamoje teritorijoje veikiančius subjektus. Vietos projektus rašė 

ir įgyvendino ne tik bendruomenės, jų centrai, komitetai, sąjungos, bet ir ūkininkai bei 

verslininkai, ugdymo įstaigos, savivaldybės administracijos ir seniūnijos, parkų direkcijos, 

sveikatingumo ir laisvalaikio klubai, moterų draugijos, pramogų, kultūros ir tautodailininkų 

centrai, regioniniai muziejai, viešosios bibliotekos.   

19. VVG administruodamos strategijos įgyvendinimą suformavo administraciją. Visose VVG 

buvo įsteigti finansininko ir administratoriaus etatai. Kai kuriose VVG ne visu etatu buvo 

įdarbinti projektų vadovai, projektų koordinatoriai, kiti darbuotojai. 

20. VVG ataskaitų analizė rodo, kad VVG veiksmai, siekiant jaunimo įtraukimo į kaimo plėtros 

procesus, nėra pakankami. Nė viena VVG nėra įdarbinusi jauno (iki 25 m.) žmogaus. 

21.  Projektų įgyvendinimo ataskaitos rodo, kad viešinimui skirtų lėšų sumos atskirose VVG 

labai skirtingos ir kad kai kurios VVG viešinimo priemonėms panaudojo nepagrįstai daug 

paramos lėšų. 

22. Silpniausia grandis įgyvendinant LEADER+ pobūdžio priemonę – bendradarbiavimas, ypač 

tarptautinis. Nebuvo sukurtas realus pagrindas tarptautiniams projektams įgyvendinti, 

bendradarbiavimas apsiribojo nieko neįpareigojančių ketinimo bendradarbiauti sutarčių 

pasirašymu ir išvykomis. Ypač didelė kliūtis bendrauti su potencialiais kitų šalių partneriais 

– prastos anglų kalbos žinios. 

23.  Kita VVG bendradarbiavimo iniciatyva – dalyvavimas VVG tinkle, įkurtame 2007 metų 

pabaigoje. 2008 m. rugsėjo 26 d. duomenimis, Tinklo veikloje dalyvavo 39 VVG.  
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24. VVG apklausos analizė rodo, kad pagrindinė LEADER+ pobūdžio priemonės problema – 

finansinių srautų valdymas. Kompensacinis finansinės paramos teikimo principas ypač 

nepalankus įgyvendinant bendruomeninius projektus. Be to, sudėtinga LEADER+ pobūdžio 

priemonės dokumentacija. Viešųjų pirkimų reikalavimai neadekvatūs skiriamai paramai.  

25. Apskritai BPD patvirtinti LEADER+ pobūdžio priemonės pasiekimo ir poveikio rodikliai iš 

esmės įgyvendinti, o kai kurie gerokai viršyti: 2,1 k. daugiau paremta mokymo kursų negu 

planuota; parengta 90 proc. planuotų bandomųjų integruotų strategijų; išmokyta 3,6 k. 

daugiau klausytojų; sukurta/išlaikyta 1,7 k. daugiau darbo vietų. Tačiau rezultato rodiklis 

(sukurta/išlaikyta darbo vietų) įgyvendintas tik 23 proc.   

26. Lietuvos pasirinktas LEADER+ modelis pirmiausia buvo orientuotas iniciatyvos 

įgyvendinimo pasirengimui (institucinis ir metodologinis pasirengimas, VVG sukūrimas, 

įgūdžių ugdymas) ir tik po to – bandomųjų integruotų vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimui, tam tikslui skiriant palyginti nedideles paramos sumas. Todėl šio laikotarpio 

ataskaitų kiekybiniai rodikliai (ypač užimtumo) negalėjo atspindėti tikrojo šios iniciatyvos 

pasekmių masto. 

Rekomendacijos dėl efektyvesnio LEADER metodo priemonių įgyvendinimo: 

1. Įvertinant ypatingą VVG projektų administratorių mokymų svarbą naujuoju finansiniu 

laikotarpiu, mokymus turėtų vykdyti praktinio darbo patirtį turintys specialistai, kurie 

geriausiai išmano praktinį projektų administravimą ir su juo susijusias praktines subtilybes.  

2. Mokymus reikėtų organizuoti tikslinėms grupėms. Mokymo programose ne mažiau kaip du 

trečdalius laiko numatyti praktiniams užsiėmimams. Tokie mokymai įgautų praktinių 

mokymo pobūdį ir būtų daug efektyvesni už teorines paskaitas. 

3. Rengiant vietos plėtros strategijas, laikytis principinio strateginio planavimo sistemos 

modelio. Strategijoje turėtų būti keliami ilgalaikiai, daugiau kaip 7 metų finansiniam 

laikotarpiui, tikslai (vizija), o programiniam laikotarpiui sudaromi vidutinės trukmės 

strateginis dokumentas – programa, kurios konkrečios priemonės paremtos finansavimo 

šaltiniais ir kurioms įgyvendinti rengiami, finansuojami ir įgyvendinami konkretūs projektai. 

Taip būtų užtikrinamas strategijos tęstinumas, o konkretaus finansinio laikotarpio priemonės 

būtų paremtos finansiniai ištekliais ir sėkmingai įgyvendinamos, efektyviai panaudojant 

vietovės išteklius ir viešąją paramą.   

4. Siekiant įgyvendinti LEADER integralumo principą ir racionaliau nukreipti paramos lėšas 

vietos plėtros strategijoms įgyvendinti 2007–2013 metų laikotarpiui, tikslinga nustatyti 

rekomenduojamas paramos LEADER metodui įgyvendint proporcijas VVG lygmeniu, t. y. 

proporcijas tarp „minkštųjų“ ir „kiet ųjų“ investicijų, išlaidų įgūdžių įgijimui, 

bendradarbiavimui ir viešinimui.    
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5. Bandomąsias integruotas strategijas įgyvendinusioms VVG skirti paramos, rengiant vietos 

plėtros strategijas, konsultavimo paslaugų pirkimui nereikėtų. Konsultavimo paslaugų 

pirkimui (strategijų rengimas) numatytas tinkamas finansuoti išlaidas tikslinga būtų perkelti 

VVG samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui. Patirties turinčios VVG parengti strategijas 

sugebėtų ir privalėtų pačios. Taip būtų užtikrintas strategijų unikalumas bei išskirtinumas. 

Konsultantai tokias VVG galėtų konsultuoti tik strategijų administravimo klausimais.  

6. Konsultacines paslaugas ir mokymus projektų administravimo klausimais visų pirma reikėtų 

skirti naujoms VVG, kadangi dėl menkos jų ES paramos administravimo praktinės patirties 

gali kilti problemų dėl finansinių srautų efektyvaus valdymo ir operatyvumo.  

7. Siekiant objektyviai įvertinti ir palyginti pasiekimus tarp atskirų VVG, įgyvenant 2007–

2013 metų KPP, tikslinga parengti rekomendacijas, kaip skaičiuoti būtinus pateikti projektų 

įgyvendinimo ataskaitose rezultatų, pasiekimų ir poveikio rodiklius ir kokiais šaltiniais 

naudotis juos skaičiuojant.  

8. Kadangi VVG veiksmai, siekiant jaunimo įtraukimo į kaimo plėtros procesus, nėra 

pakankami, šiai veiklai reikėtų skirti ypatingą dėmesį, ir reglamentuoti jaunimo įtraukimo į 

vietos plėtros strategijų įgyvendinimą formas ir būdus. Teikiant ataskaitinius rodiklius, 

turėtų būti išskiriamos ne tik vyrų ir moterų tikslinės grupės, bet ir jaunimo tikslinė grupė. 

9. Siekiant aktyvesnio bendradarbiavimo su potencialiais tarptautiniais partneriais, vykdant 

bendrus projektus, būtina dalį įgūdžių įgijimui numatytos paramos skirti užsienio kalbų 

mokymams, pirmiausia įtraukiant jaunimą.  

10. Supaprastinti (vengti sudėtingų formuluočių) vietos projektų dokumentaciją.  

11. Optimizuoti projektų vertinimo, atrankos, mokėjimo prašymo vertinimo ir apmokėjimo 

laikotarpį ir procesus. Tam tikslui kontrolės procedūras decentralizuoti, NMA paliekant iki 

10 proc. atsitiktine tvarka kontrolei atrinktų VVG. 

12. Sudaryti galimybę bendruomenėms gauti paskolą, teikiant paskolų valstybės garantiją: 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatuose numatyti galimybę teikti garantijas vietos 

ne pelno projektams, vykdomiems įgyvendinant vietos plėtros strategiją.  

13. Siekiant efektyvesnio ir lankstesnio paramos lėšų panaudojimo vietos projektams 

įgyvendinti, suteikti teisę VVG savarankiškai keisti išlaidų paskirstymą tarp vietos projektų, 

nekeičiant bendro biudžeto. 

14. Svarstyti galimybę dėl VVG tinklo veiklos funkcijos – koordinuoti tarpteritorinio ir 

tarptautinio bendradarbiavimo projektų paiešką ir projektų vykdymą. 
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MOKSLINIO TYRIMO  
 

„ LEADER+ PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO MONITORINGAS“  
 
 

PREZENTACIJA 
 

LEADER+ priemonės 
įgyvendinimo monitoringas

Europos regioninės politikos 
institutas

 
 

Tyrimo tikslas ir uždaviniai
Tyrimo tikslas – pasibaigus programavimo laikotarpiui parengti Lietuvos 2004-2006 metų

bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto 
priemonės ,,LEADER+ pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo analizę.

Tyrimo uždaviniai:
� Atlikti BPD nurodytų priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ pasiekimo, rezultatų ir 

poveikio rodiklių įgyvendinimo analizę.

� Ištirti pagal apskritis ir savivaldybes pasiekimo, rezultatų ir poveikio rodiklių
įgyvendinimo lygį. 

� Išanalizuoti ir pateikti išvadas dėl pasirinkto bandomojo priemonės „LEADER+ 
pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo modelio.

� Pateikti rekomendacijas dėl efektyvesnio LEADER metodo priemonių įgyvendinimo 
naujuoju programavimo laikotarpiu.

� Atlikti 10 VVG, įgyvendinusių bandomąsias integruotas strategijas, analizę.

� Ištirti strategijų įgyvendinimo (įskaitant vietos projektus) problemas ir jų sprendimo 
būdus bei pateikti rekomendacijas dėl jų administravimo tvarkos ir įgyvendinimo 
tobulinimo.

� Ištirti visų VVG, kurios kreipėsi paramos pagal BPD priemonę „LEADER+ pobūdžio 
priemonė“, bendradarbiavimo iniciatyvų mastą ir pobūdį.
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LEADER+ pobūdžio priemonė Lietuvoje

� Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 metais patvirtino Lietuvos 2004-2006 metų
bendrąjį programavimo dokumentą (BPD), kuriame buvo teisiškai reglamentuotas  
LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimas šalyje. 

� Dokumente numatyta taikyti modelį, kuriame derinamos dvi ES valstybėms 
kandidatėms siūlomos LEADER+ iniciatyvos įgyvendinimo alternatyvos. 
Šio modelio esmė: 
pirma - pasirengimas iniciatyvai įgyvendinti (institucinis ir metodologinis 
pasirengimas,  vietos veiklos grupių sukūrimas ir veikla); 
antra – bandomųjų integruotų vietos plėtros strategijų, parengtų teritoriniu 
pagrindu įgyvendinimas. 

� LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimas numatytas pagal dvi veiklos sritis: 
„Įgūdžių įgijimas“ ir „Bandomųjų integruotų strategijų gyvendinimas“. 

 
 

Remiamos veiklos

Remiama veikla, susijusi su įgūdžių įgijimu:
� techninė parama kaimo vietovių studijoms ir integruotų bandomųjų

strategijų parengimui;  
� gyventojų informavimui ir mokymui; 
� administratorių, bendruomenės ir VVG narių mokymui;

� informacijos ir patirties sklaidai. 

Remiama veikla, susijusi su bandomosiomis 
integruotomis strategijomis:

� integruotų bandomojo pobūdžio kaimo plėtros strategijų
įgyvendinimas; 

� dalyvavimas daugiašaliuose bendradarbiavimo projektuose; 
� dalyvavimas tinklo veikloje. 
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Įgyvendinti projektai 
ir parama jiems pagal veiklas

8.348106Iš viso:

5.08710Bandomųjų integruotų Strategijų įgyvendinimas

Bandomosios integruotos strategijos

99841

Gyventojų informavimas ir mokymas. 
Administratorių, bendruomenės ir VVG narių
mokymo kursai partnerystės kūrimo, 
administravimo ir finansų tvarkymo srityse

2.23655Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų
vertinimui ir strategijų parengimui 

Įgūdžių įgijimas

Parama
( tūkst. Lt )

Projektai
(vnt.)

Veiklos sritis

 
 

Bandomųjų integruotų strategijų
pasiskirstymas pagal temas

1027Iš viso:

00Techninių ir mokslinių žinių panaudojimas 

11Vietos produktų vertės didinimas 

36Tinkamiausias gamtos ir kultūros išteklių
panaudojimas 

620Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas 

Atrinktų
strategijų
skaičius 

Pateiktų
strategijų
skaičius 

Strategijos tema 
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Vietos veiklos grupių aktyvumas 
įgyvendinant projektus pagal LEADER+ 
pobūdžio priemonę

 
 

LEADER+ pobūdžio priemonės 

pasiekimo, rezultato ir poveikio rodikliai

1,7 k.186110A3Sukurtų papildomų/ išlaikytų darbo 
vietų skaičius 

Rezultato rodikliai

2327120A2Bendras sukurtų/ išlaikytų darbo 
vietų skaičius 

Poveikio rodikliai

3,6 k.72852000D1Išmokytų naudos gavėjų skaičius 

1,4 k.107C1Paremtų VVG skaičius 

90   2730B1Parengtos strategijos 

2,1 k. 385180A1Paremtų mokymo kursų skaičius 

Pasiekimo rodikliai

Proc./k. PasiektaPlanuotaKodasRodiklio pavadinimas
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Vietos projektų skaičius ir jų vertė

124643203 988 599Iš viso

11 01938418 723VVG “Pajūrio iniciatyvos”

15 42828431 995Ukmergės r. VVG 

16 64831516 099Švenčionių r. VVG 

14 25829413 478Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG 

8 48739331 017Šalčininkų r. VVG 

10 61637392 776Pagėgių ir Jurbarko r.sav. VVG “Nemunas”

21 32818383 854Kelmės krašto partnerystės VVG 

6 51559384 368Joniškio r. partnerystės VVG 

17 07021358 470Dzūkijos kaimo plėtros partner. asociacija 

17 89120357 819Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG 

Vid.projekto 
vertė, Lt. 

Vietos 
projektų

Parama, Lt.
Strategijos vykdytojas

 
 

Vietos projektų vykdytojai 
(pareiškėjai)

� Bendruomenės, jų centrai, komitetai , sąjungos  .....................   192
� Fiziniai asmenys, ūkininkai, SVV įmonės, verslininkų asociacijos ...  37
� Ugdymo įstaigos....................................................................  28
� Savivaldybės administracijos, seniūnijos  ..................................  11
� Regioninių parkų direkcijos, miškų urėdijos ...............................    7
� Sveikatingumo ir laisvalaikio klubai   ........................................  22
� Senelių globos namai, pagyvenusių ir neįgaliųjų organizacijos  .....    3
� Kultūros ir tautodailininkų centrai, muziejai, bibliotekos, 

informaciniai centrai ir kt.  ......................................................  20
-----------------------------------------------------------------------------------

Iš viso vietos projektų ........................................................  320
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Vietos projektų tematika

320Iš viso

33Jaunimo palaikymas kaimo vietovėse

12Gamyba ir prekyba tradiciniais ir netradiciniais gaminiais, amatų ir
ekologine produkcija

8Neįgaliųjų ar socialiai pažeidžiamų žmonių integracija į bendruomenės 
gyvenimą

38Švietimo renginiai skirti kaimo gyventojų mobilizacijai ir motyvacijai 
saugoti aplinką, kultūrą ir gamtinį paveldą

30Regioninės kulinarijos, amatų ir etnokultūrinio paveldo skatinimas

29Tiekimas turizmo, rekreacinių paslaugų ir su jomis susijusių prekių, 
geriausiai panaudojant ir saugant gamtos ir kultūrinius išteklius

67Patrauklių gyvenimo sąlygų ir aplinkos kūrimas (rekreacinių vietų, centrų
renovacija/įkūrimas, pagrindinių paslaugų įvedimas)

13Liaudies meistrų iniciatyvumo palaikymas

24Kaimo bendruomenių, ypač moterų, verslo įgūdžių skatinimas

66Sąlygų kūrimas kaimo gyventojų visuomeniškumui mobilizuoti (kaimo 
bendruomenės centrų renovacija ar įkūrimas, įrangos įsigijimas)

Projektų kaičiusTematika

 
 

Tyrimo rezultatų apibendrinimas
ir išvados (1)

� Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys LEADER+ pobūdžio priemonės 
įgyvendinimą Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 
2 d. nutarimu Nr. 935 patvirtintas Lietuvos 2004–2006 metų BPD, jo priedas ir 
žemės ūkio ministro įsakymai, nustatantys LEADER+ pobūdžio priemonės 
įgyvendinimo gaires.

� BPD numatyta taikyti modelį, kuriame derinamos dvi ES valstybėms kandidatėms 
siūlomos LEADER+ iniciatyvos įgyvendinimo alternatyvos. Šio modelio esmė: 
pirma – imamasi pasirengimo veiksmų iniciatyvai įgyvendinti (institucinis ir 
metodologinis pasirengimas, VVG sukūrimas ir veikla); antra – bandomųjų
integruotų vietos plėtros strategijų, parengtų teritoriniu pagrindu, įgyvendinimas. 

� Institucijos, atsakingos už ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 
metų BPD įgyvendinti, buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 
m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649. LEADER+ pobūdžio priemonei vadovaujančioji 
institucija – Finansų ministerija; tarpinė – Žemės ūkio ministerija; 
įgyvendinančioji – NMA.

� Vadovaujančioji, tarpinė ir įgyvendinančioji institucijos suformavo žmogiškuosius 
išteklius ir išugdė jų kompetenciją nustatytoms funkcijoms, susijusioms su 
LEADER+ pobūdžio priemone, įgyvendinti.
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Tyrimo rezultatų apibendrinimas
ir išvados (2)

� Siekiant sėkmingai įgyvendinti priemonę „LEADER+ pobūdžio priemonė“ 2004–
2006 metais, žemės ūkio ministro įsakymais buvo sudarytos šios darbo grupės: IV 
Atrankos komitetas išvadoms dėl projektų pagal priemonę „LEADER+ pobūdžio 
priemonė“ teikti; Priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo 
koordinavimo grupė; Priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities 
„Bandomosios integruotos strategijos“ sektoriaus „Bandomųjų integruotų
strategijų įgyvendinimas“ bendradarbiavimo komisija; Problemų, susijusių su 
bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimu, sprendimo komisija.

� Lietuvos parengti LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo programiniai 
dokumentai buvo teigiamai įvertinti naujų ES narių šalių. Lietuviškojo LEADER+ 
pobūdžio priemonės įgyvendinimo modelio elementai buvo įgyvendinami ir kai 
kuriose ES šalyse naujokėse. Per LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo 
laikotarpį Žemės ūkio ministerija parengė ir priėmė daugiau kaip 30 įsakymų, 
susijusių su šios priemonės įgyvendinimu. 

� LEADER+ pobūdžio priemonės inovatyvumas lėmė tam tikrų jos įgyvendinimo 
sunkumų. Tačiau tarpinė institucija, konsoliduodama socialinių partnerių
pastangas, siekė palankių teisinių prielaidų priemonės įgyvendinimui. Nuolatos 
stebėdama priemonės įgyvendinimo eigą ir atsižvelgdama į paramos gavėjų
pastabas bei pasiūlymus, tobulino priemonės įgyvendinimo modelį
reglamentuojančius teisės aktus, išlaikant BPD įtvirtintus LEADER+ priemonės 
principus. Tačiau kiekvienas pokytis sukeldavo tam tikros sumaišties paramos 
gavėjų ir administruojančių institucijų santykiuose, pareikalaudavo papildomų
darbo ir laiko sąnaudų

 
 

Tyrimo rezultatų apibendrinimas
ir išvados (3)

� Įsisavinant paramą pagal LEADER+ pobūdžio priemonės abi veiklos sritis, 
dalyvavo 34 VVG. 15 proc. VVG įgyvendino po 3 projektus, 62 proc. – po 2 ir tik 
23 proc. – po 1 projektą.

� BPD laikotarpiu pirmenybė buvo skiriama veiklai „Įgūdžių įgijimas“. Per tiriamąjį
laikotarpį buvo paremti 282 mokymo kursai (5450 dalyvių), organizuoti 
akredituotų konsultantų, ir 103 mokymo kursai (1835 dalyviai), organizuoti pačių
VVG.

� Iš projektų įgyvendinimo ataskaitų nustatytas labai nevienodas (skirtumas 4–5 k.) 
kaimo bendruomenių ir VVG narių aktyvumas dalyvaujant mokymuose, 
susijusiuose su įgūdžių įgijimu, partnerystės kūrimu, administravimu bei finansų
valdymu. Aktyviausi buvo Šiaurės Lietuvos, o mažiausiai aktyvūs – Rytų Lietuvos 
kaimo gyventojai. 

� LEADER+ pobūdžio priemonės įgyvendinimo pagrindinis dokumentas – integruota 
bandomoji strategija. 29 VVG gavo finansinę paramą bandomosioms integruotoms 
strategijoms parengti. Parengė 27, o finansavimą joms įgyvendinti gavo 10. 
Kiekvienai skirta vienoda paramos suma.
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Tyrimo rezultatų apibendrinimas
ir išvados (4)

� Bandomosios integruotos strategijos, parengtos pagal 2000 m. balandžio 14 d. 
Europos Komisijos pranešime ir Lietuvos 2004–2006 metų BPD ir LEADER+ 
pobūdžio priemonės įgyvendinimo gairėse nurodytus reikalavimus. Tačiau tie 
reikalavimai ir deklaruojamos dokumentuose galimybės buvo neadekvatūs 
skiriamai finansinei paramai. Todėl tik labai mažą dalį kaimo gyventojų keliamų
problemų, tikslų ir lūkesčių realiai buvo galima realizuoti įgyvendinus šias 
strategijas.

� Populiariausia bandomosios integruotos strategijos tema – „Gyvenimo kokybės 
kaimo vietovėse gerinimas“, ją pasirinko 20 VVG, įgyvendino 6; antroje vietoje –
„Tinkamiausias gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas, įskaitant ES buveinių, 
atrinktų pagal NATURA 2000 programą, išsaugojimą“, ją pasirinko 6, įgyvendino 
3; temą „Vietinės produkcijos vertės didinimas bendromis kaimo gyventojų
pastangomis, lengvinant smulkių gamybos vienetų išėjimą į rinkas“ pasirinko 1 ir 
ją įgyvendino. Tema „Techninių ir mokslinių žinių panaudojimas“ nesusidomėjo 
nė viena VVG.

� Nepaisant skirtingų bandomųjų integruotų strategijų temų ir nevienodos vietovių
ekonominės bei socialinės situacijos, kai kurių VVG strategijos yra identiškos. 
Tyrėjai mano, kad kai kurių bandomųjų integruotų strategijų identiškumą lėmė
ne tik konsultantų, padedančių VVG rengti strategijas, įtaka. Tam labiau įtakos 
turėjo unifikuoti reikalavimai strategijų struktūrai ir identiškos daugelio Lietuvos 
kaimo vietovių ekonominės ir socialinės problemos.

 
 

Tyrimo rezultatų apibendrinimas
ir išvados (5)

� Užsitęsė strategijos įgyvendinimo pradžia, kadangi visoms 10 VVG teko keisti savo 
strateginius dokumentus. Pagrindinės priežastys: nekilnojamojo turto nuosavybės 
problema, strategijos rodiklių keitimas dėl infliacijos ar kitų pasikeitusių sąlygų ir 
gebėjimų stokos. 

� Įgyvendinant bandomąsias integruotas strategijas, buvo paremta 320 vietos projektų
(72 proc. gautų vietos projektų skaičiaus). Dominavo ne pelno projektai (apie 90 
proc. visų projektų). Vidutinė vieno projekto vertė – 12,4 tūkst. Lt.

� Vietos projektų prioritetinės sritys: kaimo bendruomenių veiklos aktyvinimas ir 
partnerystės stiprinimas; kaimo bendruomenių centrų infrastruktūros gerinimas; 
verslumo ugdymas ir alternatyvios veiklos kaime skatinimas; aplinkos tvarkymas ir 
etnokultūrinio paveldo išsaugojimas; mokymo kursai ir seminarai, informaciniai 
leidiniai. 40 proc. vietos projektų susiję su sąlygų kūrimu kaimo gyventojų
visuomeniškumui mobilizuoti bei patrauklių gyvenimo sąlygų ir aplinkos kūrimu.

� Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas bendram tikslui pasiekti sujungė
įvairius strategijos vykdytojo atstovaujamoje teritorijoje veikiančius subjektus. Vietos 
projektus rašė ir įgyvendino ne tik bendruomenės, jų centrai, komitetai, sąjungos, 
bet ir ūkininkai bei verslininkai, ugdymo įstaigos, savivaldybės administracijos ir 
seniūnijos, parkų direkcijos, sveikatingumo ir laisvalaikio klubai, moterų draugijos, 
pramogų, kultūros ir tautodailininkų centrai, regioniniai muziejai, viešosios 
bibliotekos. 
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Tyrimo rezultatų apibendrinimas
ir išvados (6)

� VVG administruodamos strategijos įgyvendinimą suformavo administraciją. 
Visose VVG buvo įsteigti finansininko ir administratoriaus etatai. Kai kuriose VVG 
ne visu etatu buvo įdarbinti projektų vadovai, projektų koordinatoriai, kiti 
darbuotojai.

� VVG ataskaitų analizė rodo, kad VVG veiksmai, siekiant jaunimo įtraukimo į
kaimo plėtros procesus, nėra pakankami. Nė viena VVG nėra įdarbinusi jauno (iki 
25 m.) žmogaus.

� Projektų įgyvendinimo ataskaitos rodo, kad viešinimui skirtų lėšų sumos 
atskirose VVG labai skirtingos ir kad kai kurios VVG viešinimo priemonėms 
panaudojo nepagrįstai daug paramos lėšų.

� Silpniausia grandis įgyvendinant LEADER+ pobūdžio priemonę –
bendradarbiavimas, ypač tarptautinis. Nebuvo sukurtas realus pagrindas 
tarptautiniams projektams įgyvendinti, bendradarbiavimas apsiribojo nieko 
neįpareigojančių ketinimo bendradarbiauti sutarčių pasirašymu ir išvykomis. 
Ypač didelė kliūtis bendrauti su potencialiais kitų šalių partneriais – prastos anglų
kalbos žinios.

� Kita VVG bendradarbiavimo iniciatyva – dalyvavimas VVG tinkle, įkurtame 2007 
metų pabaigoje. 2008 m. rugsėjo 26 d. duomenimis, Tinklo veikloje dalyvavo 39 
VVG. 

 
 

Tyrimo rezultatų apibendrinimas
ir išvados (7)

� VVG apklausos analizė rodo, kad pagrindinė LEADER+ pobūdžio priemonės 
problema – finansinių srautų valdymas. Kompensacinis finansinės paramos teikimo 
principas ypač nepalankus įgyvendinant bendruomeninius projektus. Be to, 
sudėtinga LEADER+ pobūdžio priemonės dokumentacija. Viešųjų pirkimų
reikalavimai neadekvatūs skiriamai paramai. 

� Apskritai BPD patvirtinti LEADER+ pobūdžio priemonės pasiekimo ir poveikio 
rodikliai iš esmės įgyvendinti, o kai kurie gerokai viršyti: 2,1 k. daugiau paremta 
mokymo kursų negu planuota; parengta 90 proc. planuotų bandomųjų integruotų
strategijų; išmokyta 3,6 k. daugiau klausytojų; sukurta/išlaikyta 1,7 k. daugiau 
darbo vietų. Tačiau rezultato rodiklis (sukurta/išlaikyta darbo vietų) įgyvendintas 
tik 23 proc. 

� Lietuvos pasirinktas LEADER+ modelis pirmiausia buvo orientuotas iniciatyvos 
įgyvendinimo pasirengimui (institucinis ir metodologinis pasirengimas, VVG 
sukūrimas, įgūdžių ugdymas) ir tik po to – bandomųjų integruotų vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimui, tam tikslui skiriant palyginti nedideles paramos sumas. 
Todėl šio laikotarpio ataskaitų kiekybiniai rodikliai (ypač užimtumo) negalėjo 
atspindėti tikrojo šios iniciatyvos pasekmių masto.
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Rekomendacijos 
dėl efektyvesnio LEADER metodo įgyvendinimo (1)

� Įvertinant ypatingą VVG projektų administratorių mokymų svarbą naujuoju 
finansiniu laikotarpiu, mokymus turėtų vykdyti praktinio darbo patirtį turintys 
specialistai, kurie geriausiai išmano praktinį projektų administravimą ir su juo 
susijusias praktines subtilybes.

� Mokymus reikėtų organizuoti tikslinėms grupėms. Mokymo programose ne mažiau 
kaip du trečdalius laiko numatyti praktiniams užsiėmimams. Tokie mokymai įgautų
praktinių mokymo pobūdį ir būtų daug efektyvesni už teorines paskaitas.

� Rengiant vietos plėtros strategijas, laikytis principinio strateginio planavimo 
sistemos modelio. Strategijoje turėtų būti keliami ilgalaikiai, daugiau kaip 7 metų
finansiniam laikotarpiui, tikslai (vizija), o programiniam laikotarpiui sudaromi 
vidutinės trukmės strateginis dokumentas – programa, kurios konkrečios priemonės 
paremtos finansavimo šaltiniais ir kurioms įgyvendinti rengiami, finansuojami ir 
įgyvendinami konkretūs projektai. Taip būtų užtikrinamas strategijos tęstinumas, o 
konkretaus finansinio laikotarpio priemonės būtų paremtos finansiniai ištekliais ir 
sėkmingai įgyvendinamos, efektyviai panaudojant vietovės išteklius ir viešąją
paramą. 

� Siekiant įgyvendinti LEADER integralumo principą ir racionaliau nukreipti paramos 
lėšas vietos plėtros strategijoms įgyvendinti 2007–2013 metų laikotarpiui, tikslinga 
nustatyti rekomenduojamas paramos LEADER metodui įgyvendint proporcijas VVG 
lygmeniu, t. y. proporcijas tarp „minkštųjų“ ir „kietųjų“ investicijų, išlaidų įgūdžių
įgijimui, bendradarbiavimui ir viešinimui.   

 
 

Rekomendacijos 
dėl efektyvesnio LEADER metodo įgyvendinimo (2)

� Bandomąsias integruotas strategijas įgyvendinusioms VVG skirti paramos, rengiant 
vietos plėtros strategijas, konsultavimo paslaugų pirkimui nereikėtų. Konsultavimo 
paslaugų pirkimui (strategijų rengimas) numatytas tinkamas finansuoti išlaidas 
tikslinga būtų perkelti VVG samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui. Patirties turinčios 
VVG parengti strategijas sugebėtų ir privalėtų pačios. Taip būtų užtikrintas strategijų
unikalumas bei išskirtinumas. Konsultantai tokias VVG galėtų konsultuoti tik strategijų
administravimo klausimais. 

� Konsultacines paslaugas ir mokymus projektų administravimo klausimais visų pirma 
reikėtų skirti naujoms VVG, kadangi dėl menkos jų ES paramos administravimo 
praktinės patirties gali kilti problemų dėl finansinių srautų efektyvaus valdymo ir 
operatyvumo. 

� Siekiant objektyviai įvertinti ir palyginti pasiekimus tarp atskirų VVG, įgyvenant 2007–
2013 metų KPP, tikslinga parengti rekomendacijas, kaip skaičiuoti būtinus pateikti 
projektų įgyvendinimo ataskaitose rezultatų, pasiekimų ir poveikio rodiklius ir kokiais 
šaltiniais naudotis juos skaičiuojant.

� Kadangi VVG veiksmai, siekiant jaunimo įtraukimo į kaimo plėtros procesus, nėra 
pakankami, šiai veiklai reikėtų skirti ypatingą dėmesį, ir reglamentuoti jaunimo 
įtraukimo į vietos plėtros strategijų įgyvendinimą formas ir būdus. Teikiant 
ataskaitinius rodiklius, turėtų būti išskiriamos ne tik vyrų ir moterų tikslinės grupės, 
bet ir jaunimo tikslinė grupė.
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Rekomendacijos 
dėl efektyvesnio LEADER metodo įgyvendinimo (3)

� Siekiant aktyvesnio bendradarbiavimo su potencialiais tarptautiniais partneriais, 
vykdant bendrus projektus, būtina dalį įgūdžių įgijimui numatytos paramos skirti 
užsienio kalbų mokymams, pirmiausia įtraukiant jaunimą. 

� Supaprastinti (vengti sudėtingų formuluočių) vietos projektų dokumentaciją.

� Optimizuoti projektų vertinimo, atrankos, mokėjimo prašymo vertinimo ir apmokėjimo 
laikotarpį ir procesus. Tam tikslui kontrolės procedūras decentralizuoti, NMA paliekant 
iki 10 proc. atsitiktine tvarka kontrolei atrinktų VVG.

� Sudaryti galimybę bendruomenėms gauti paskolą, teikiant paskolų valstybės garantiją: 
Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatuose numatyti galimybę teikti garantijas 
vietos ne pelno projektams, vykdomiems įgyvendinant vietos plėtros strategiją. 

� Siekiant efektyvesnio ir lankstesnio paramos lėšų panaudojimo vietos projektams 
įgyvendinti, suteikti teisę VVG savarankiškai keisti išlaidų paskirstymą tarp vietos 
projektų, nekeičiant bendro biudžeto.

� Svarstyti galimybę dėl VVG tinklo veiklos funkcijos – koordinuoti tarpteritorinio ir 
tarptautinio bendradarbiavimo projektų paiešką ir projektų vykdymą.

 
 
 
 
 
 

 


