VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018-12-18 Nr. V-2018-8
Žemdirbių g.13, Pakruojo k., Pakruojo r.
Posėdis įvyko 2018-12-18 d. 15.00 val.
Posėdžio pirmininkas Arturas Stankevičius.
Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė.
Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Genovaitė
Jaškulienė, Monika Ilgavičiūtė, Simona Lipskytė, Rolandas Kairys, Albinas Navickas, Dovilė
Pašakinskienė, Zenonas Pekelis, Marius Senulis, Arturas Stankevičius.
Dalyvavo: VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė
Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė, VPS įgyvendinimo valdymo ir
stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė ir kiti asmenys.
DARBOTVARKĖ:
Registracija. Sutikimo kava.
1. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo ir bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo
direktorei Marijai Žiubrienei.
2. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo ir bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo
finansininkei Jovitai Trumpienei.
3. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo ir bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo
viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei.
4. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 galiojimo laiko pratęsimo.
5. Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.
Posėdžio pirmininku patvirtintas Arturas Stankevičius, posėdžio sekretore patvirtinta
Marija Žiubrienė, patvirtinta posėdžio darbotvarkė.
1. SVARSTYTA: Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo ir bazinio darbo užmokesčio
perskaičiavimo direktorei Marijai Žiubrienei.
Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos nariams pristatė, kad VVG „Pakruojo rajono
partnerystė“ direktorei Marijai Žiubrienei nuo 2019 m. sausio 2 d. nustatomas 11,05 pareiginės
algos koeficientas, pritaikius 173,00 Eur bazinį dydį, įsigaliosiantį nuo 2019 metų, bazinis darbo
užmokestis sudarys 1 911,65 Eur.
Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti pareiginės algos koeficientą ir bazinį
darbo užmokestį direktorei Marijai Žiubrienei.
NUTARTA: Patvirtinti direktorei Marijai Žiubrienei 11,05 pareiginės algos koeficientą ir 1
911,65 Eur bazinį darbo užmokestį
Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0; susilaikė – 0.
2. SVARSTYTA: Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo ir bazinio darbo užmokesčio
perskaičiavimo finansininkei Jovitai Trumpienei.
Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos nariams pristatė, kad VVG „Pakruojo rajono
partnerystė“ finansininkei Jovitai Trumpienei nuo 2019 m. sausio 2 d. nustatomas 7,50 pareiginės
algos koeficientas, pritaikius 173,00 Eur bazinį dydį, įsigaliosiantį nuo 2019 metų, bazinis darbo
užmokestis sudarys 1 297,50 Eur.
Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti pareiginės algos koeficientą ir bazinį
darbo užmokestį finansininkei Jovitai Trumpienei.
NUTARTA: Patvirtinti finansininkei Jovitai Trumpienei 7,50 pareiginės algos koeficientą
ir 1 297,50 Eur bazinį darbo užmokestį
Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0; susilaikė – 0.
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3. SVARSTYTA: Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo ir bazinio darbo užmokesčio
perskaičiavimo viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei.
Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos nariams pristatė, kad VVG „Pakruojo rajono
partnerystė“ viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei nuo 2019 m. sausio 2 d. nustatomas 7,32
pareiginės algos koeficientas, pritaikius 173,00 Eur bazinį dydį, įsigaliosiantį nuo 2019 metų,
bazinis darbo užmokestis sudarys 1 266,36 Eur.
Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti pareiginės algos koeficientą ir bazinį
darbo užmokestį viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei.
NUTARTA: Patvirtinti viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei 7,32 pareiginės algos
koeficientą ir 1 266,36 Eur bazinį darbo užmokestį
Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0; susilaikė – 0.
4. SVARSTYTA: Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 galiojimo laiko pratęsimo.
Direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad nuo 2018 m. lapkričio 19 d. yra paskelbtas
kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4. Projektai gali būti teikiami pagal Pakruojo rajono 2014–2020
m. vietos plėtros strategijos keturias priemones. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2018 m.
lapkričio 29 d. Nr. 3D-851, patvirtintas vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimas, nauja
taisyklių redakcija įsigaliojo nuo 2018 m. gruodžio 1 d. Potencialūs vietos projektų pareiškėjai
paprašė pratęsti kvietimo Nr. 4 galiojimo laiką, kad galėtų geriau susipažinti su taisyklių pakeitimu,
įsigilinti, pagal kokius reikalavimus vietos projektus vertins VVG „Pakruojo rajono partnerystė“
darbuotojai.
Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė pratęsti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4
galiojimo laiką iki 2019 m. sausio 18 d.
Valdybos nariai pritarė siūlymui.
NUTARTA:
1. Pratęsti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 galiojimo laiką iki 2019 m. sausio 18 d.
2. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. lapkričio 19 d. 8.00 val. iki 2019
m. sausio 18 d. 15.45 val.
3. Vietos projektų paraiškos priimamos VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure adresu:
Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.
Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0; susilaikė – 0.
5. SVARSTYTA: Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo.
Pranešėja VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovė Regina Gaubienė
informavo, kad VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė vykdo reguliarią VPS
įgyvendinimo stebėsenos priežiūrą. VVG darbuotojai pagal atskaitomybę ir atsakomybę vykdo
jiems priskirtas funkcijas: nuolat informuojami ir konsultuojami potencialūs vietos projektų
paraiškėjai, rengiama dokumentacija, paskelbtas kvietimas Nr. 4, buvo atliekamas vietos projektų
paraiškų vertinimas, surengtas gyventojų aktyvinimo renginys, dalyvaujama įvairiuose renginiuose,
bendradarbiaujama ir dalinamasi gerąją patirtimi su kitomis VVG.
Regina Gaubienė trumpai supažindino, kad pagal paskelbtus 3 kvietimus yra įgyvendinti
arba įgyvendinami 11 vietos projektų. Pagal 1 kvietimą baigti įgyvendinti 2 vietos projektai, pagal 2
kvietimą yra įgyvendintas 1 socialinio verslo vietos projektas, pagal 3 kvietimą yra įgyvendinami 8
vietos projektai.
Regina Gaubienė valdybos nariams pristatė opiausias šių metų problemas, kilusias
įgyvendinant strategijos priemones. Viena iš šių problemų buvo susijusi su Agentūros vertintojų
atliekamu vietos projektų vertinimu. Grupės vadovė abejojo ar visi Agentūros vertintojų
paklausimai vietos projektų pareiškėjams buvo pagrįsti, nes kai kurie klausimai kartojosi, didelis
Agentūros dėmesys buvo sutelktas į smulkmenas. Pavyzdžiui jaunimo projektų pareiškėjams,
ketinantiems įsigyti prekes, kaip ilgalaikį turtą, buvo siūloma nuomotis prekes, o jiems nesutikus,
buvo reikalaujama pateikti komercinius pasiūlymus tokių prekių nuomai ir įvertinti įsigijimo ir
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nuomos kainų skirtumą. Tokie reikalavimai pareiškėjams vietos projektų administravimo taisyklėse
nėra numatyti. Dėl užsitęsusio Agentūros specialistų vertinimo, įvairių problemų kilo vietos
projektų pareiškėjams, nes pasirašius sutartis, projektų vykdytojams organizuoti renginius, atlikti
savanoriškus darbus, vykdyti veiklas, darbus, teko pradėti ne itin jiems palankiu metų laiku.
Detaliau grupės vadovė pristatė problemas susijusias su Kvietimo Nr. 3 vietos projektų
vertinimu. Problemos kilo dėl Agentūros vertintojų atliekamų paraiškų vertinimo terminų, nes VVG
darbuotojai vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) ir preliminarų vietos projektų planuojamų
išlaidų tinkamumo vertinimus atliko laikydamiesi vertinimo terminų. 2018 m. kovo mėn. vietos
projektų paraiškų kopijos buvo perduotos Agentūros tolimesniam vertinimui, pirmų paklausimų
pareiškėjai sulaukė gegužės mėnesį, o Agentūros vertintojai, vertinę verslo projektus, keitėsi, todėl
verslo projektų paraiškų vertinimas užtruko net iki rugpjūčio mėnesio. Agentūros specialistai
vertindami vietos projektų paraiškas pareiškėjų papildomai prašė įvairių pagrindimų, paaiškinimų,
komercinių pasiūlymų. Pareiškėjams buvo nesuprantama, kokiomis vidutinėmis rinkos kainomis
Agentūra vadovavosi vertindama tinkamas išlaidas. Galima suabejoti ar viešoje erdvėje skelbiamos
prekių kainos visada atspindi realią situaciją, pristatymo išlaidas, bet Agentūra neleido pareiškėjams
įsigyti aukštesnės kokybės prekių ir vertinimo metu sumažino kai kurioms prekėms įsigyti
planuojamas išlaidas, įvertinusi, kad ketinamos įsigyti prekės yra laikomos prabangos prekėmis.
Kita rimta problema, grupės vadovės nuomone, kilo dėl strategijos priemonių keitimo.
VVG visuotinis narių susirinkimas pritarė VPS keitimui, 2018 m. kovo 14 d. VVG darbuotojai
klausė Žemės ūkio ministerijos nuomonės dėl galimybės perskirstyti lėšas tarp VPS prioriteto Nr. 1
pirmos ir antros priemonių. Buvo gautas ministerijos pritarimas ir VVG situacijos paaiškinimas,
kad prašoma leisti perskirstyti lėšas, siekiant numatytų VPS rodiklių, buvo persiųstas Agentūrai.
2018 m. kovo 15 d. buvo gautas atsakymas iš Agentūros, kad VVG gali inicijuoti numatytą keitimą
ir nurodyti keitimo priežastis, kurios turi būti pagrįstos objektyviais duomenimis. VVG pateikė
Agentūrai VPS keitimo pagrindimo formą, kurioje buvo išdėstytos objektyvios keitimo priežastys,
Agentūra paprašė papildomai pagrįsti lėšų perskirstymą tarp strategijos prioriteto Nr. 1 priemonių,
bet vis tiek buvo pateikė neigiamą atsakymą, tai yra Agentūra pritarė prašymui keisti VPS, bet buvo
priimtas sprendimas netvirtinti VPS keitimo, susijusio su lėšų perskirstymu tarp VPS prioriteto Nr.
1 pirmos ir antros priemonių. Tokiu sprendimu, grupės vadovės nuomone, Agentūra sudarė
situaciją, kad prioriteto Nr. 1 lėšos yra nenaudojamos ir kyla grėsmė, kad darbo vietas kuriančių
projektų skaičius gali būti neįgyvendintas.
Valdybos nariai aptarė darbo grupės vadovės iškeltas strategijos įgyvendinimo problemas.
Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė pritarti VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos
grupės vadovės Reginos Gaubienės pateiktai informacijai.
NUTARTA: pritarti VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vadovės Reginos
Gaubienės pateiktai informacijai dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo.
Balsavimo rezultatai: už – 9; prieš – 0; susilaikė – 0.
Posėdžio pirmininkas

Arturas Stankevičius

Posėdžio sekretorė

Marija Žiubrienė

