
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-10-21 Nr. V-2019-5                 
 Pakruojo k., Pakruojo r. 

 

Posėdis įvyko 2019-10-21 d. 16.00 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, Andrius Kvedaras, Gitana 

Misiūnienė, Dovilė Pašakinskienė, Aivaras Stabužis, Arturas Stankevičius, Gintaras Šurna. 

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

Jovita Trumpienė, Raimonda Ušinskienė. 

  

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Raimondos Ušinskienės priėmimo dirbti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

viešųjų ryšių specialistės pareigose. 

2. Dėl tarpinio vietos plėtros strategijų vertinimo. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl Raimondos Ušinskienės priėmimo dirbti VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ viešųjų ryšių specialistės pareigose. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius informavo, kad 2019 m. spalio 14 d. buvo gautas 

Raimondos Ušinskienės prašymas priimti ją dirbti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių 

specialistės pareigose.  

Valdybos nariai paprašė Raimondą Ušinskienę pasisakyti, papasakoti apie išsilavinimą, 

turimą patirtį, pasirinkimo motyvus.  

Raimonda Ušinskienė atsakė, kad baigė Šiaulių universitetą ir yra aplinkosaugos inžinierė, 

papasakojo apie turimą darbo patirtį, kuri buvo susijusi su administracine veikla, dokumentų 

rengimu. Raimonda Ušinskienė kalbėjo, kad yra susipažinusi su raštvedybos taisyklėmis, yra 

organizuota, geba savarankiškai atlikti užduotis, greitai suvokti informaciją, o šią darbo vietą 

pasirinko todėl, kad nori dirbti ir ši darbo vieta suteikia galimybę tobulėti. Raimonda Ušinskienė 

atsakė į valdybos narių klausimus.  

Finansininkė Jovita Trumpienė valdybos nariams pristatė, kad VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ viešųjų ryšių specialistei nustatomas 7,32 pareiginės algos koeficientas, pritaikius 

173,00 Eur bazinį dydį, bazinis darbo užmokestis sudarys 1 266,36 Eur. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė priimti Raimondą Ušinskienę dirbti VVG 

„Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių specialistės pareigose nuo 2019 m. spalio 21 d. 

NUTARTA:  

1. Priimti Raimondą Ušinskienę dirbti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių 

specialistės pareigose nuo 2019 m. spalio 21 d. 

2. Patvirtinti viešųjų ryšių specialistei Raimondai Ušinskienei 7,32 pareiginės algos 

koeficientą ir 1 266,36 Eur bazinį darbo užmokestį. 

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

 

2. SVARSTYTA: Dėl tarpinio vietos plėtros strategijų vertinimo. 

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė, kad yra gautas 

raštas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, apie 2020 m. planuojamą 

atlikti tarpinį VPS įgyvendinimo vertinimą, siekiant nustatyti, ar VPS įgyvendinama rezultatyviai, 

kad būtų skirta 20 proc. rezervuota paramos VPS įgyvendinti dalis. Tarpinio VPS įgyvendinimo 
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pažangos vertinimo metu bus vertinami VPS įgyvendinimo rezultatai, pasiekti nuo VPS 

patvirtinimo iki 2019 m. gruodžio 31 d. Rašte pateikta informacija apie VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ nuo VPS patvirtinimo pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis ir paskaičiuotas 

pasiekimo procentas nuo vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Marija Žiubrienė kalbėjo, kad 

Agentūra ragina VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ imtis veiksmų, leidžiančių maksimaliai 

paspartinti įgyvendinamos VPS pažangą bei pagerinti VPS įgyvendinimo rezultatyvumą.  

Kalbėjo valdybos narys Gintaras Šurna, jo nuomone keistai skamba Agentūros raginimas 

VVG „Pakruojo rajono partnerystei“ imtis veiksmų, kurie paspartintų strategijos įgyvendinimą, nes 

vienintelė problema kyla dėl socialinio verslo įgyvendinimo. Praėjusiame valdybos posėdyje buvo 

detaliai aptarta esama situacija ir kalbėta apie tai, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ ne kartą 

siūlė strategijos pakeitimus, kurie būtų padėję pasiekti geresnių rezultatų pagal šią priemonę, bet 

Agentūra tų pakeitimų neleido. Gintaras Šurna paaiškino ir apie pasikeitusią Pakruojo rajono 

savivaldybės nuomonę, kodėl kai kurie paslaugų centrai rajone nebus steigiami.  

Marija Žiubrienė papildė, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ susitikimuose su rajono 

vadovais taip pat pristatė esamą situaciją, pateikė skaičiavimus, kiek savivaldybei reikėtų skirti lėšų 

prisidėti prie socialinio verslo vietos projektų ir kiek reikia lėšų, kad iki vietos projekto paraiškos 

pateikimo bei paraiškos vertinimo metu būtų galima išlaikyti VšĮ paslaugų centro vadovą. Marija 

Žiubrienė kalbėjo, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ dėjo visas pastangas, siekdama 

įgyvendinti numatytą VPS priemonę, 2018 m. keitė VPS ir praplėtė pareiškėjų ratą įtraukdama 

bendruomenes, taip pat pakeitė atrankos kriterijus, tačiau per 2 kvietimus paraiškų nebuvo gauta. Su 

suinteresuotais asmenimis VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ surengė kelis susitikimus, kuriuose 

buvo kalbama apie galimybę steigti paslaugų centrus, apie seniūnijų ir gyventojų poreikį naudotis 

paslaugomis bei apie jų galimybes susimokėti už jas. Tačiau šiuo metu realių pokyčių nėra, nes 

viena iš didžiausių problemų dėl paslaugų centrų steigimo, yra žmogiškieji ištekliai, kaimo 

vietovėse sunku rasti asmenis, kurie norėtų ir sugebėtų vadovauti paslaugų centrams ir įgyvendintų 

socialinio verslo modelį. Marija Žiubrienė paaiškino, kad šią savaitę planuojamas surengti dar 

vienas susitikimas su potencialias socialinio ir bendruomeninio verslo vietos projektų paraiškų 

rengėjais. 

NUTARTA: pritarti siūlymui surengti susitikimą su potencialiais socialinio ir 

bendruomeninio verslo vietos projektų paraiškų rengėjais.  

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

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Arturas Stankevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                               Marija Žiubrienė 


