
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018-10-23 Nr. V-2018-6                 
 Pakruojo k., Pakruojo r. 

 

Posėdis įvyko 2018-10-23 d. 16.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Arturas Stankevičius. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

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

Jaškulienė, Simona Lipskytė, Andrius Kvedaras, Gitana Misiūnienė, Dovilė Pašakinskienė Rasa 

Petravičienė, Arturas Stankevičius, Zenonas Pekelis. 

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

Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Saidana Areimienė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo ir priedo pagal turimą VPS 

administravimo patirtį nustatymo direktorei Marijai Žiubrienei. 

2. Dėl bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo ir priedo pagal turimą VPS 

administravimo patirtį nustatymo finansininkei Jovitai Trumpienei. 

3. Dėl bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo ir priedo pagal turimą VPS 

administravimo patirtį nustatymo viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei. 

4. Dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė” direktorės pareigybės aprašymo patvirtinimo. 

5. Dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė” finansininkės pareigybės aprašymo 

patvirtinimo. 

6. Dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė” viešųjų ryšių specialistės pareigybės aprašymo 

patvirtinimo. 

7. Dėl VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginio surengimo. 

 

Posėdžio pirmininku patvirtintas Arturas Stankevičius, posėdžio sekretore patvirtinta 

Marija Žiubrienė.  

 

1. SVARSTYTA: Dėl bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo ir priedo pagal turimą 

VPS administravimo patirtį nustatymo direktorei Marija Žiubrienei. 

Pranešėja VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkė Jovita Trumpienė paaiškino, 

kad 2018 m. keitėsi pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (nuo 130,50 Eur pakilo iki 132,50 

Eur), todėl nuo 2018 m. lapkričio 2 d. darbuotojams perskaičiuojami baziniai darbo užmokesčiai ir 

priedai pagal turimą VPS administravimo patirtį. Jovita Trumpienė paaiškino, kad perskaičiuotas 

bazinis darbo užmokesčio dydis ir priedas pagal turimą VPS administravimo patirtį darbuotojams 

bus taikomas nuo 2018 m. lapkričio 2 d. 

Jovita Trumpienė pristatė, kad perskaičiuojant bazinio darbo užmokesčio dydį ir priedą 

pagal turimą VPS administravimo patirtį direktorei Marijai Žiubrienei pritaikomas 6,3 pareiginės 

algos koeficientas bei perskaičiuojamas 50 proc. priedas. Bazinis darbo užmokestis sudaro 834,75 

Eur, priedas 417,38 Eur, viso bazinis darbo užmokestis su priedu – 1252,13 Eur, neatskaičius 

mokesčių.  

Valdybos nariai klausimų pranešėjai neturėjo.  

Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti perskaičiuotą bazinį darbo užmokesčio 

dydį ir priedą pagal turimą VPS administravimo patirtį direktorei Marijai Žiubrienei. 

NUTARTA: Patvirtinti perskaičiuotą bazinį darbo užmokesčio dydį ir priedą pagal turimą 

VPS administravimo patirtį nustatymo direktorei Marijai Žiubrienei. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0; susilaikė – 0. 
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2. SVARSTYTA: Dėl bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo ir priedo pagal turimą 

VPS administravimo patirtį nustatymo finansininkei Jovitai Trumpienei. 

Jovita Trumpienė pristatė, kad perskaičiuojant bazinio darbo užmokesčio dydį ir priedą 

pagal turimą VPS administravimo patirtį finansininkei Jovitai Trumpienei pritaikomas 5,7 

pareiginės algos koeficientas bei pagal turimą VPS administravimo patirtį skiriamas 30 proc. 

priedas. Bazinis darbo užmokestis sudaro 755,25 Eur, priedas 226,58 Eur, viso bazinis darbo 

užmokestis su priedu – 981,83 Eur, neatskaičius mokesčių.  

Valdybos nariai klausimų pranešėjai neturėjo.  

Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti perskaičiuotą bazinį darbo užmokesčio 

dydį ir priedą pagal turimą VPS administravimo patirtį finansininkei Jovitai Trumpienei. 

NUTARTA: Patvirtinti perskaičiuotą bazinį darbo užmokesčio dydį ir priedą pagal turimą 

VPS administravimo patirtį finansininkei Jovitai Trumpienei. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0; susilaikė – 0. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo ir priedo pagal turimą 

VPS administravimo patirtį nustatymo viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei. 

Jovita Trumpienė pristatė, kad perskaičiuojant bazinio darbo užmokesčio dydį ir priedą 

pagal turimą VPS administravimo patirtį viešųjų ryšių specialistei pritaikomas 5,7 pareiginės algos 

koeficientas bei pagal turimą VPS administravimo patirtį skiriamas 30 proc. priedas. Bazinis darbo 

užmokestis sudaro 755,25 Eur, priedas 226,58 Eur, viso bazinis darbo užmokestis su priedu – 

981,83 Eur, neatskaičius mokesčių. 

Valdybos nariai klausimų pranešėjai neturėjo.  

Pirmininkas Arturas Stankevičius pasiūlė patvirtinti perskaičiuotą bazinį darbo užmokesčio 

dydį ir priedą pagal turimą VPS administravimo patirtį viešųjų ryšių specialistei Saidanai 

Areimienei. 

NUTARTA: Patvirtinti perskaičiuotą bazinį darbo užmokesčio dydį ir priedą pagal turimą 

VPS administravimo patirtį viešųjų ryšių specialistei Saidanai Areimienei. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0; susilaikė – 0. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė” direktorės pareigybės aprašymo 

patvirtinimo. 

Pranešėja VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė pristatė 

direktorės pareigybės aprašymo pakeitimus. Marija Žiubrienė supažindino, kad papildytas 

pareigybės aprašymo 5.1. papunktis, į kurį tarp kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės 

nutarimų ir kitų teisės aktų, kuriais direktorė turi vadovautis, įtrauktas ir Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymas. Į direktorės funkcijas papildomai įrašyta, kad direktorė turi rengti VVG 

viešųjų pirkimų taisykles, organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų pardavimų 

sutartis, užtikrinti savalaikį ir teisingą viešųjų pirkimų, susijusių su VVG veikla, vykdymą. Taip pat 

papildomai įrašyta, kad direktorė turi derinti vietos projektų vykdytojų viešųjų pirkimų 

dokumentus, kurie pagal taisykles yra privalomi derinti, vykdyti viešųjų pirkimų kontrolę, vykdyti 

vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo administravimo priežiūrą ir kontrolę, vertinti vietos 

projektų paraiškas, rengti vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas. 

Valdybos narys Zenonas Pekelis paklausė ar bus galima priimti ketvirtą darbuotoją –  

administratorių, jeigu toks būtinumas ateityje kils.  

Marija Žiubrienė atsakė, kad jeigu kils problemų darbuotojoms vykdant joms dabar 

priskirtas viešųjų pirkimų funkcijas, tada valdyboje bus svarstoma galimybė priimti administratorių. 

Bet problema yra ta, kad naujo darbuotojo buvo ieškoma visais įmanomais būdais, bet taip ir 

nepavyko rasti tinkamo darbuotojo. 

NUTARTA: patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorės pareigybės 

aprašymą. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0; susilaikė – 0. 
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5. SVARSTYTA: Dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė” finansininkės pareigybės 

aprašymo patvirtinimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė finansininkės pareigybės aprašymo pakeitimus. Marija 

Žiubrienė supažindino, kad papildytas pareigybės aprašymo 5.1. papunktis, į kurį įtrauktas ir 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Į finansininkės funkcijas papildomai įrašyta, kad 

finansininkė turi rengti VVG viešųjų pirkimų taisykles, organizuoti viešuosius pirkimus, rengti 

viešųjų pirkimų pardavimų sutartis, užtikrinti savalaikį ir teisingą viešųjų pirkimų, susijusių su 

VVG veikla, vykdymą. Taip pat papildomai įrašyta, kad finansininkė turi derinti vietos projektų 

vykdytojų viešųjų pirkimų dokumentus, kurie pagal taisykles yra privalomi derinti, vykdyti viešųjų 

pirkimų kontrolę, vykdyti vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo administravimo priežiūrą ir 

kontrolę, vertinti vietos projektų paraiškas, rengti vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas. 

Valdybos nariai klausimų pranešėjai neturėjo.  

NUTARTA: patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkės pareigybės 

aprašymą. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0; susilaikė – 0. 

 

6. SVARSTYTA: Dėl VVG „Pakruojo rajono partnerystė” viešųjų ryšių specialistės 

pareigybės aprašymo patvirtinimo. 

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė viešųjų ryšių specialistės pareigybės aprašymo 

pakeitimus. Marija Žiubrienė supažindino, kad papildytas pareigybės aprašymo 5.1. papunktis, į 

kurį įtrauktas ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Į viešųjų ryšių specialistės 

funkcijas papildomai įrašyta, kad darbuotoja turi rengti VVG viešųjų pirkimų taisykles, organizuoti 

viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų pardavimų sutartis, užtikrinti savalaikį ir teisingą 

viešųjų pirkimų, susijusių su VVG veikla, vykdymą. Darbuotoja turi derinti vietos projektų 

vykdytojų viešųjų pirkimų dokumentus, kurie pagal taisykles yra privalomi derinti, vykdyti viešųjų 

pirkimų kontrolę, vykdyti vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo administravimo priežiūrą ir 

kontrolę, vertinti vietos projektų paraiškas, rengti vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas. 

NUTARTA: patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ viešųjų ryšių specialistės 

pareigybės aprašymą. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0; susilaikė – 0. 

 

7. SVARSTYTA: Dėl VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginio 

surengimo. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius valdybos narius supažindino, kad VVG teritorijos 

gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginys vyks 2018 m. spalio 31 d., Restorane „Kruoja“, 

Vytauto Didžiojo g. 32, Pakruojyje, renginio pradžia 10.00 val. Į renginį kviečiami bendruomenių, 

jaunimo ir kitų NVO atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai, VVG valdybos nariai, 

seniūnai, rajono vadovai. Arturas Stankevičius pristatė renginio darbotvarkę, temas ir pranešėjus. 

Valdybos nariai pasiūlė patvirtino renginio darbotvarkę. 

NUTARTA: patvirtinti VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginio 

darbotvarkę. 

Balsavimo rezultatai: už – 8; prieš – 0; susilaikė – 0. 

 
Pirmininkas Arturas Stankevičius paprašė, kad VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

direktorė Marija Žiubrienė supažindintų valdybos narius su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 

žemės ūkio ministerijos atsakymu dėl strategijos keitimo. 

Marija Žiubrienė paaiškino, kad strategijos keitimas buvo aptartas 2018 m. kovo 20 d. 

valdybos posėdyje ir 2018 m. kovo 23 d. visuotiniame narių susirinkime. Keitimui buvo pritarta. 

Agentūra atsižvelgė į daugelį VVG siūlymų dėl strategijos keitimo, bet problema kilo dėl finansinio 

plano keitimo perskirstant lėšas tarp strategijos pirmo prioriteto priemonių. Atsižvelgiant į 

potencialių pareiškėjų pageidavimą, pasitarusi su savivaldybe ir kitais partneriais, VVG priėmė 
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sprendimą dalį lėšų iš socialinio verslo priemonės perkelti į  verslo priemonę ir tokiu būdu pasiekti 

pirmo prioriteto darbo vietų sukūrimo rodiklį. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius paklausė, kad kiek prisimena su agentūra buvo tuo 

klausimu tartasi.  

Marija Žiubrienė atsakė, kad šių metų kovo mėnesį VVG klausė Kaimo plėtros ir 

žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėjos Virginijos 

Liukpetrytės ir Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėjos Ilonos 

Javičienės nuomonės ar būtų galima lėšas perskirstyti. Tuo metu buvo gautas agentūros vedėjos 

atsakymas, kad pateikus keitimo priežastis, pagrįstas objektyviais duomenimis, VVG gali inicijuoti 

strategijos ir finansinio plano keitimą. VVG laukė kol Ilona Javičienė pateiks išvadas dėl tinkamų 

strategijos priemonių atrankos kriterijų ir kai išvados buvo pateiktos 2018 m. spalio 1 d. VVG pagal 

nustatytą formą pateikė prašymą dėl strategijos keitimo. Direktorė trumpai supažindino, kad buvo 

inicijuotas VPS pirmo prioriteto priemonės ,,Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų 

ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ veiklos srities aprašymo keitimas, įtraukiant ne tik socialinį, 

bet ir bendruomeninį verslą, atlikti kiti su šiuo papildymu susiję keitimai.  Pakeisti šios ir kitų 

priemonių atrankos kriterijai siekiant geriausios atitikties VPS prioritetams bei priemonių tikslams. 

Taip pat atliktas antro prioriteto priemonių didžiausios galimos paramos sumos vietos projektui ir 

lyginamosios dalies keitimas. Patikslinta, kad įgyvendinant antro prioriteto priemones, kai paramos 

lyginamoji dalis iki 80 proc., galima įsigyti naujas prekes (ilgalaikį materialiųjų turtą) darbus ir 

paslaugas“ ir kai lyginamoji dalis iki 95 proc., vykdant veiklos projektą galima įsigyti priemones, 

prekes (trumpalaikį materialųjį turtą, kuris sunaudojamas projekto įgyvendinimo metu) ir 

paslaugas“. Pakeista priemonės ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ lyginamoji dalis iki 100 proc. 

Marija Žiubrienė kalbėjo, kad keičiant finansinį planą buvo prašoma leisti nekeičiant 

finansiniame plane numatytos paramos lėšų sumos pagal prioritetus, leisti keisti lėšų sumas tarp 

pirmos ir antros pirmo prioriteto priemonių.  Agentūrai VVG paaiškino, kad pakeitimas yra būtinas 

siekiant įgyvendinti pirmo prioriteto darbo vietų skaičiaus sukūrimo rodiklį, nes didžioji VPS 

paramos lėšų dalis nukreipta darbo vietoms kurti. VVG detaliai aprašė problemas su kuriomis 

susidūrė socialinio verslo vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai, paaiškino, kad sukurtas 

socialinio verslo įgyvendinimo modelis yra sudėtingas, projektų įgyvendinimas yra problematiškas, 

nėra mechanizmo, kuris kaimo vietovėse kuriamas paslaugas padarytų pigesnėmis. Socialinio verslo 

vietos projektų pareiškėjai, kurie yra viešieji juridiniai asmenys,  turėjo ieškoti galimybių, kaip 

prisidėti prie vietos projektų 20 proc. nuosavu indėliu, o tiems, kurie pagal planuojamas pajamas 

nebuvo registruojami PVM mokėtojais, teko ieškoti lėšų ir PVM apmokėti, o tai jau dešimtys 

tūkstančių eurų. Esant šioms problemoms, apie kurias socialinio verslo projektų vertinimo ir 

vykdymo metu buvo daug diskutuojama, šiuo metu kitose kaimo vietovėse nėra įsteigta nei vieno 

naujo paslaugų centro, taip pat sunku rasti asmenis, kurie sutiktų būti paslaugų centrų vadovais. 

VVG pateikus prašymą dėl strategijos ir finansinio plano keitimo, agentūra paprašė pateikti 

papildomą pagrindimą, kodėl reikia perskirstyti lėšas tarp pirmo prioriteto priemonių.  VVG pateikė 

išsamų paaiškinimą, tačiau agentūra priėmė sprendimą neleisti perskirstyti lėšas ir kad toks 

perskirstymas bus  galimas tik po tarpinio strategijų vertinimo 2020 m. 

Pirmininkas Arturas Stankevičius pakomentavo, kad tokiu atveju dalis atsakomybės dėl   

nepasiektų darbo vietų sukūrimo rodiklių turėtų tekti agentūrai, konkrečiai tokį sprendimą 

priėmusiems asmenims, nes kyla abejonės gal specialiai žlugdomas strategijos įgyvendinimas, kad 

vėliau neįsisavintos strategijų lėšos būtų perskirstomos kitoms priemonėms. 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                           Arturas Stankevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 


