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VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-09-25 Nr. V-2019-4                 
 Pakruojo k., Pakruojo r. 

 

Posėdis įvyko 2019-09-25 d. 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Arturas Stankevičius. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika 

Ilgavičiūtė, Genovaitė Jaškulienė, Simona Lipskytė, Rolandas Kairys, Albinas Navickas, Dovilė 

Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna, Zenonas Pekelis. 

Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė 

Jovita Trumpienė ir kiti asmenys. 

 

DARBOTVARKĖ:  

Registracija. Sutikimo kava. 

1. Dėl metinio VPS administravimo išlaidų poreikio plano 2020 m. patvirtinimo. 

2. Dėl tarpinio vietos plėtros strategijų vertinimo. 

3. Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo ir 

kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 planavimo. 

4. Dėl Rimos Raziulienės atleidimo iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių 

specialistės pareigų. 

 

Posėdžio pirmininku patvirtintas  Arturas Stankevičius, posėdžio sekretore patvirtinta 

Marija Žiubrienė.  

 

1. SVARSTYTA: Dėl metinio VPS administravimo išlaidų poreikio plano 2020 m. 

patvirtinimo.  

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė pristatė VPS 

administravimo išlaidų poreikio planą 2020 m. ir detaliai paaiškino, kokios VPS administravimo 

išlaidos yra numatomos patirti. Finansininkė supažindino, kad didžiąją VPS administravimo išlaidų 

dalį 2020 m. sudarys VPS administravimą atliekančių darbuotojų – direktorės, finansininkės ir VPS 

viešųjų ryšių specialistės, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis, kartu su visais 

privalomais darbdavio mokesčiais. Finansininkė pristatė, kokios išlaidos yra susiję su VPS 

vykdytojos veiklos išlaikymu, šias išlaidas sudaro: kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimas, 

ryšio paslaugų įsigijimas, visuotinio narių susirinkimo ir kolegialaus valdymo organo posėdžių 

išlaidos, dalyvavimo tinkluose nario mokestis, viešųjų paslaugų teikėjų paslaugos. Jovita 

Trumpienė  paaiškino, kad VPS vykdytojos veiklos išlaikymui taip pat yra būtinos biuro patalpų 

įrenginių įsigijimo, įrengimo, aptarnavimo, remonto ir utilizavimo išlaidos, biuro patalpų 

komunalinių paslaugų ir patalpų priežiūros išlaidos, kuro išlaidos. Jovita Trumpienė informavo, kad 

su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusias išlaidas sudaro: VPS 

įgyvendinimo viešinimo išlaidos, tai yra viešinimo ir aktyvinimo renginio, informavimo spaudoje ir 

popierinių leidinių (lankstinukų) leidybos išlaidos. Bendra visų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 

61 224,47 Eur.  

Valdybos nariai klausimų pranešėjai neturėjo.  

Pirmininkas Arturas Stankevičius  pasiūlė patvirtinti metinį VPS administravimo išlaidų 

poreikio planą 2020 m. 

NUTARTA: Patvirtinti metinį VPS administravimo išlaidų poreikio planą 2020 m. 

Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0; susilaikė – 0. 
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2. SVARSTYTA: Dėl tarpinio vietos plėtros strategijų vertinimo. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė ir su valdybos 

nariais aptarė tarpinį vietos plėtros strategijų vertinimą. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad yra parengta, 

bet atlikus atrinktų 4 VPS bandomąjį vertinimą dar bus tobulinama, VPS tarpinio vertinimo 

metodika. Planuojama 2020 m. atlikti kiekvienos vietos veiklos grupės VPS įgyvendinimo rezultatų 

(nuo VPS patvirtinimo iki 2019 m. gruodžio 31 d.) peržiūrą ir nustatyti ar VPS įgyvendinama 

rezultatyviai, kad būtų skirta likusi paramos dalis. Bus atliekamas VPS turinio vertinimas, VVG 

veiksmų, susijusių su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu, vertinimas, bus analizuojama, kaip 

įgyvendinant VPS laikomasi VPS aprašytų LEADER metodo principų, ar užtikrinama pridėtinė 

vertė.  

Valdybos narys Gintaras Šurna paklausė, kokia yra VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

situacija dėl tarpinio vertinimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė paaiškino, kad daugelis VVG valdybos narių, kurie nėra naujai 

išrinkti, labai gerai žino, kad situacija nėra labai gera. Vienintelė ir didžiausia problema yra dėl VPS 

priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros 

gerinimas“ įgyvendinimo. Nors įgyvendintas Guostagalio paslaugų centro socialinio verslo 

projektas yra sėkmingai veikiančio socialinio verslo pavyzdys, paskelbus kvietimą 2018 m., 

projektų paraiškų šiai priemonei įgyvendinti nebuvo gauta. Problema ta, kad nepavyksta kaimo 

vietovėse rasti asmenų, kurie esant tokiems taisyklių reikalavimams bei tokiai situacijai rajone, 

norėtų būti paslaugų centrų vadovais ir imtųsi atsakomybės už socialinio verslo įgyvendinimą 

konkrečiose kaimo vietovėje. VVG inicijavo ir surengė darbinius susitikimus su rajono vadovais, 

seniūnais, aktyviais bendruomenių žmonėmis, tarėsi ką reikėtų daryti, kaip surasti aktyvius žmones, 

kurie pradžioje už labai mažą atlygį norėtų rengti projektų paraiškas, imtis atsakomybės, 

įgyvendinti socialinio ar bendruomeninio verslo projektus, sukurti ir išlaikyti naujas darbo vietas. 

Šiuo metu yra rengiamas strategijos keitimo klausimynas, strategijos keitimui buvo pritarta 

balandžio mėnesį vykusiame visuotiniame narių susirinkime, tad dar kartą bus bandoma tartis su 

Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, kokius pakeitimus VVG galėtų 

atlikti, kad galėtų šią priemonę įgyvendinti ir pasiekti suplanuotus strategijos rodiklius. Iki šiol 

agentūra pritarė tik vienam siūlymui dėl šios priemonės keitimo, tai yra leido papildyti priemonę, 

įrašant ir bendruomeninį verslą. Bet tai problemos neišsprendė, nes nė viena bendruomenė iki šiol 

nenori kurti verslo, steigti darbo vietas. Marija Žiubrienė paaiškino, kad apie šią priemonę dar 

kalbės pristatydama klausimą dėl strategijos įgyvendinimo. 

Daugiau klausimų valdybos nariai neturėjo.  

Pirmininkas Arturas Stankevičius padėkojo direktorė Marijai Žiubrienei už pateiktą 

informaciją. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) 

įgyvendinimo ir kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 planavimo. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija pateikė informaciją apie Pakruojo 

rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. Marija Žiubrienė detaliai  

pristatė šiuo metu įgyvendinamus vietos projektus ir kada kiekvienas projektas planuojamas baigti. 

Šiuo metu pagal įvairias strategijos priemones projektus įgyvendina: A. Kvedaro individuali įmonė, 

ūkininkas Vaidas Virkštis, Dėgėsių, Jovarų, Pakruojo, Pamūšio kaimo bendruomenės ir Klovainių 

jaunimo klubas. 

Marija Žiubrienė kalbėjo, kad siekiant įgyvendinti strategijos priemones ir finansuoti 

numatytus projektus, VVG veikloje dalyvaujantiems partneriams reikia susitarti ir susiderinti daug 

dalykų. Galima tik pasidžiaugti, kad savivaldybė pritarė ir biudžeto lėšomis prisidėjo prie VšĮ, 

bendruomenių ir kitų NVO visų vietos projektų įgyvendinimo, tokio pritarimo tikimasi ir šiais 

metais. Kadangi kitos strategijos priemonės sėkmingai įgyvendinamos, daugiau dėmesio reikia 



3 
 

skirti priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros gerinimas“, pagal kurią turėtų būti įgyvendinami socialinio verslo projektai, 

įgyvendinimui. Reikia dar kartą susitikti su seniūnais, bendruomenių ir savivaldybės atstovais, 

aiškintis, derintis, suprasti vietos gyventojų poreikius ir detaliai išanalizuoti galimybes dėl darbo 

vietų įsteigimo ir išlaikymo kontrolės laikotarpiu. Marija Žiubrienė supažindino, kad nuo 2019 m. 

vasario 15 d. galioja nauja vietos projektų administravimo taisyklių redakcija, todėl sąlygos steigti 

socialinį verslą tapo palankesnėmis, pakeistos ir strategijų atrankos taisyklės, numatyta didesnė iki 

95 paramos lyginamoji dalis, kai projektų pareiškėjai NVO ir VšĮ. Šiuo metu VVG rengia 

strategijos pakeitimą, vienas iš siūlymų yra pakeisti šios strategijos priemonės apibūdinimą ir  

įtraukti kitus tinkamus paramos gavėjus, bet šiuo klausimu teks laukti agentūros sprendimo. Su 

potencialiais vietos projektų pareiškėjais VVG darbuotojai rengs susitikimus, jiems bus teikiamos 

konsultacijos, kaip ir kiekvienais metais planuojama surengti  gyventojų aktyvinimo ir strategijos 

viešinimo renginį.  

Marija Žiubrienė supažindino ir su valdybos nariais aptarė VPS priemones, kurioms 

finansuoti planuojamas skelbti kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5. Šis kvietimas planuojamas 

skelbti 2019 m. IV ketvirtyje 6 strategijos priemonėms įgyvendinti: „Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-

5), „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-6), „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-

19.2-SAVA-8), „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-9), „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir 

socialinės atskirties mažinimą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10), „Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3). 

NUTARTA: Pritarti informacijai dėl Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros 

strategijos (VPS) įgyvendinimo ir planuoti, 2019 m. lapkričio mėn. skelbti kvietimą teikti vietos 

projektus Nr. 5  

Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0; susilaikė – 0. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl Rimos Raziulienės atleidimo iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

viešųjų ryšių specialistės pareigų. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius pristatė, kad 2019 m. rugsėjo 17 d. gautas Rimos 

Raziulienės prašymas atleisti ją iš VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių specialistės 

pareigų. 

Direktorė Marija Žiubrienė pasiūlė patenkinti prašymą. 

NUTARTA: Atleisti Rimą Raziulienę iš VVG ,,Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių 

specialistės pareigų nuo 2019 m. spalio 8 d. 

Balsavimo rezultatai: už – 10; prieš – 0; susilaikė – 0. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Arturas Stankevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 


