
Susitikimas – konsultacijos Žeimelio seniūnijoje 

2022 m. lapkričio 10 d.  

 

Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ rengia naują Pakruojo rajono 2023–2027 

m. vietos plėtros strategiją ir 2022 m. lapkričio 10 d. surengė susitikimą – konsultacijas su Žeimelio 

seniūnijos gyventojais, seniūnijos darbuotojais, bendruomenių, jaunimo ir kitų NVO atstovais, 

seniūnaičiais, verslininkais ir ūkininkais.  

Susitikime diskutuota apie vietos problemas, konsultuotasi į kokias veiklos sritis nukreipti 

rengiamos strategijos lėšas, pateikti gyventojų siūlymai. Diskusijose dalyvavo Dalė Valantinienė, 

Virginija Kazlauskienė, Daiva Skrupskelytė, Reda Gurkšnienė, Vilma Kaminskienė. Diskusijos metu 

pasiūlyta apgalvoti, kaip naujame laikotarpyje padėti vietos projektų pareiškėjams suplanuoti 

projektų išlaidas, nes nuo projektų paraiškų pateikimo iki jų įgyvendinimo praeina daugiau nei metai 

ir numatytos kainos rinkoje būna labai išaugusios, arba tokių prekių jau nėra, tada būna labai 

sudėtinga įsigyti planuotas prekes. Pasiūlyta daugiau investicijų skirti rajono pakraščiuose esančių 

seniūnijų gyventojams, numatyti priemones, kurios padėtų mažinti kaimo atskirtį, kurti darbo vietas. 

Kalbėta, kad nesuprantama Užimtumo tarnybos Pakruojo skyriaus pateikiama statistika apie žemą 

skurdo lygį ir mažą bedarbių skaičių rajone, faktiškai yra kitaip ir gaila, kad iš visų rajono seniūnijų, 

tik viena Žeimelio seniūnijos teritorija priskirta teritorijai, kurioje šiais metais bus įgyvendinami 

vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. Pasiūlyta išsiaiškinti ar Pakruojo rajono savivaldybėje 

įgyvendinamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programą Lietuvos savivaldybėse pagal priemonę „Kompleksinės 

paslaugos šeimai“ finansuojamas projektas. Pagal šį projektą ir Pakruojo rajone galėtų būti teikiama 

pavėžėjimo paslauga, kuri aktuali įvairaus amžiaus kaimo vietovių gyventojams, kuriems nėra 

pakankamų galimybių naudotis viešuoju transportu ar asmeniniu transportu, taip pat būtų poreikis, 

kad ypatingais atvejais būtų palydintis asmuo. Pasiūlyta gyventojų poilsiui, laisvalaikiui pritaikyti 

Žeimelio tvenkinį, tačiau kilo diskusijos, ar tokios veiklos būtų galimos, nes tvenkinys išnuomotas. 

Pasiūlyta įtraukti priemonę, kuri leistų įsigyti įrangą ir padėti vyresnio amžiaus žmonėms naudotis 

informacinėmis technologijomis (sudaryti sutartis, tvarkyti sąskaitas, atlikti pavedimus), nes kaimo 

vietovėse tai didelė problema. Pasiūlyta numatyti galimybę sutvarkyti ir moksleivių bei gyventojų 

reikmėms pritaikyti prie Žeimelio gimnazijos esantį stadioną, įsigyti įrangą ir įrengti treniruoklius. 

Pasiūlyta ieškoti sprendimo, kaip padėti bendruomenėms išlaikyti pastatus, sutaupyti elektros, 

šildymo išlaidas, kaip bent minimaliai atlyginti bendruomenių pirmininkų patiriamas išlaidas. 



 



 


