
ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS   Nr. 61  

2019-05-13 

Širvintos 

 

Posėdis vyko – 2019 m gegužės 13 d., 12.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė  

Posėdžio sekretorė –  Rita Kacevičienė  

Dalyvauja 11 valdybos narių: Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Ieva Pumputienė, Mindaugas Korsakas, 

Dalia Taparauskienė, Vilma Gudeikaitė, Aurimas Inčiūra, Neringa Lubytė, Rytė Bareckaitė,  Gediminas 

Makauskas, Arūnas Martinėlis, Danielis Vysockis.  

Posėdyje dalyvauja administravimo vadovė  Vita Janavičienė. 

Posėdžio kvorumas yra, dalyvauja visi valdybos nariai. 

 

Darbotvarkė: 

1.  Dėl Kvietimo teikti vietos projektus  Nr. 5 paskelbimo VPS priemonės „Investicijos į materialųjį 

turtą“ LEADER-19.2-4 veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) 

plėtrai“ LEADER-19.2-4.2;  

2. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 pakartotinai VPS priemonėmis ir veiklos sritims, 

kurioms  nepanaudotos paramos lėšos. 

3.  Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo ir bazinio darbo užmokesčio perskaičiavimo Širvintų 

r. VVG administracijos  darbuotojui. 

4. Einamieji reikalai. 

SVARSTYTA.  1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 paskelbimo VPS priemonės 

„Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2;  

Dėl darbotvarkėje svarstomo klausimo administravimo vadovė Vita Janavičienė paprašė valdybos 

narių aptarti Kvietimo  Nr. 5 teikti vietos projektus paskelbimo datą  ir nustatyti  paraiškų rinkimo terminą. 

Ji siūlo Kvietimo  Nr. 5 paraiškų pradžią skelbti 2019 m. liepos 15 d. Valdybos pirmininkė Ingrida 

Baltušytė-Četrauskienė siūlo vietos projektų paraiškų rinkimo terminą nuo 2019 m. liepos 15 d. iki 2019 

m. rugsėjo 13 d. Valdybos nariai  svarstomam pasiūlymui pritaria. 

Vita Janavičienė informavo, kad Širvintų r. VVG  vietos plėtros strategijoje (toliau – VPS) pagal 

įgyvendinimo veiksmų planą šiais metais Kvietime Nr. 5 turi būti skelbiama nauja priemonė „Investicijos į 

materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 pagal veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, 

rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2. 

A. Inčiūra paklausė, kas galės teikti paraiškas. V. Janavičienė atsakė, kad tinkami pareiškėjai 

ūkininkai, juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės), kurie užsiima žemės ūkio produktų 

perdirbimu ir (arba) rinkodara. 

Valdybos nariai daugiau klausimų neturėjo. 

 NUTARTA: 1. Pritarti Kvietimo teikti vietos projektus  Nr. 5 paskelbimui VPS priemonės 

„Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ LEADER-19.2-4.2. nuo 2019 m. liepos 15 d. iki 2019 m. rugsejo 

13 d. 

 

 



 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA.  2 Dėl Kvietimo   teikti vietos projektus  Nr. 5 pakartotinai VPS priemonėmis ir 

veiklos sritims, kurioms  nepanaudotos paramos lėšos. 

Administravimo vadovė V. Janavičienė informavio, kad po Kvietimo Nr. 4 paskelbimo liko 

nepanaudotų paramos lėšų pagal VPS priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti"; pagal 

VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“; pagal VPS priemonę „Parama 

NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir 

siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“; pagal priemonę 

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. 

Mindaugas Korsakas siūlo kvietimą teikti paraiškas pakartotinai priemonei „Parama NVO 

bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant 

plėtoti su kaimo turizmu susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ skelbti 2020 m. 

V. Janavičienė taip pat siūlo priemonei  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ kvietimą teikti paraiškas pakartotinai skelbti 2020 m., kadangi  šią priemonę būtų pravartu  

susieti su 2020 m. planuojama skelbti nauja VPS priemone „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai 

socialinio verslo iniciatorius – NVO) LEADER-19.2-SAVA-1. 

Valdybos pirmininkė klausia, ar kitų pasiūlymų valdybos nariai neturi.  Jokių tolimesnių diskusijų 

svarstomu klausimu neįvyko. 

NUTARTA: 2. Pritarti  Kvietimo   teikti vietos projektus  Nr. 5 paskelbimui  pagal VPS priemonės  

„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.2 ir “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti", Nr. LEADER-19.2-6.4;  

pagal VPS priemonę „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“,  LEADER-19.2-SAVA-5, 

nuo  2019 m. liepos 15 d. iki 2019 m. rugsejo 13 d. 

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA. 3. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo ir bazinio darbo užmokesčio 

perskaičiavimo Širvintų r. VVG administracijos  darbuotojui. 

Administravimo vadovė V. Janavičienė informavo, kad nuo š. m. gegužės 10 d. į savo pareigas grįžo 

buhalterė Žavinta Zarubienė, kuri  iki 2019 m. gegužės 9 d. buvo vaiko priežiūros atostogose. Ją 0,25 etato 

darbo krūviu pavadavo buhalterė Lina Gotovskienė.  

Nuo 2019-01-01 d. įsigaliojus pakeistam Valstybinio socialinio draudimo įstatymui ir vadovaujantis 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklių (toliau – Administravimo taisyklės) pakeitimu (LR  Žemės ūkio ministro 2018 11 06 įsakymas 

Nr. 3D-789), VVG kolegialaus valdymo organo sprendimu, buvo perskaičiuoti Širvintų r. VVG 

administracijos darbuotojų atlyginimai ir pakeistos darbo sutartys. Vadovaujantis Darbo kodekso 131 

straipsniu, darbdavys turi  užtikrinti darbuotojo teisę po tikslinių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę 

darbo vietą, toliau vykdyti jam pareigybės aprašyme patvirtintas funkcijas ir pareigas.  

Valdybos pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė paklausė, ar pakaks administravimo lėšų  

mokėti darbuotojai atlyginimą už 0,5 etato, nes ankstesniame posėdyje valdyba  buhalteriui buvo nustačiusi 

0,25 etato darbo krūvio atlyginimą. 

V. Janavičienė atsakė, kad teks keisti 2019-ųjų metų finansinį planą, kadangi svarbu atsižvelgti į 

darbo Kodekso taikomą staipsnį.  

Valdybos nariai daugiau klausimų neturėjo, tuomet valdybos  pirmininkė  I. Baltušytė-Četrauskienė 

siūlo Širvintų rajono vietos veiklos grupės buhalterei palikti  0,5 etato, taikyti vieno viso darbo etato 



užmokesčio bazinį įkainį: pareiginės algos  koeficientą – 8,5 bazinių dydžių pagal Valstybės tarnybos 

įstatymo 1 priedą „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“. 

NUTARTA: 3. Nutarta VVG buhalterei Žavintai Zarubienei, einančiai  Širvintų rajono vietos veiklos 

grupės buhalterės pareigas 0,5 etato,  taikyti vieno viso darbo etato užmokesčio bazinį įkainį: pareiginės 

algos  koeficientą – 8,5 bazinių dydžių pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą „Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“.  

Balsavo „už“ vienbalsiai. 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė      Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

 

Susirinkimo sekretorė       Rita Kacevičienė 


