
ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS   Nr.  

2019-10-04 

Širvintos 

 

Posėdis įvyko 2019 spalio 4 d. 12.45 val. 

Posėdžio pirmininkė – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė  

Posėdžio sekretorė –  Vita Janavičienė 

Dalyvauja 10 valdybos narių: valdybos pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, valdybos narys 

Gediminas Makauskas, valdybos narys Arūnas Martinėlis, valdybos narys Danielis Vysockis, valdybos 

narys Mindaugas Korsakas, valdybos narė Ieva Pumputienė, valdybos narė Rytė Bareckaitė, valdybos narė 

Neringa Lubytė, valdybos narys Aurimas Inčiūra, valdybos narė Dalia Taparauskienė. 

Nedalyvauja: Vilma Gudeikaitė 

Kvorumas yra. 

Posėdyje dalyvauja administravimo vadovė Vita Janavičienė ir administratorė Rita Kacevičienė. 

Darbotvarkė:  

1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus  Nr.6  pakartotinai VPS priemonėmis ir veiklos sritims, 

kurioms  nepanaudotos paramos lėšos planavimo. 

   2. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės darbuotojų darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo     

patvirtinimo. 

3. Dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo Širvintų r. VVG administracijos darbuotojams nuo 2020 m. 

sausio 1 d. 

4.  Einamieji reikalai. 
 

1. SVARSTYTA.  Dėl Kvietimo teikti vietos projektus  Nr.6  pakartotinai VPS priemonėmis ir 

veiklos sritims, kurioms  nepanaudotos paramos lėšos planavimo. 

Administravimo vadovė Vita Janavičienė informavo, kad po paskelbtų 5 (penkių) Kvietimų teikti paraiškas 

iš visų   VPS priemonių/ veiklos sričių  yra likusių lėšų. V. Janavičienė siūlo pakartotinai skelbti nuo š. m.   

lapkričio mėnesio 25 d. toms pačioms priemonėms  kvietimą teikti paraiškas. 

Valdybos pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė siūlo priemonei  “Infrastruktūros gerinimas sukuriant 

kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ LEADER-19.2-SAVA-7,  kvietimą skelbti 2020 metais, kadangi 

pareiškėja - Širvintų rajono savivaldybės administracija dar turi pabaigti įgyvendinti pagal šią priemonę 

finansuojamus projektus. 

Valdybos nariai pritaria Kvietimo Nr. 6 paskelbimui siūlomai datai.  

 

BALSUOJA: dėl nutarimo projekto „už“ – 10. 

NUTARTA: paskelbti Kvietimą Nr. 6  teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus nuo lapkričio mėn. 

25 d. šioms priemonėms/ veiklos sritims:  

- Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, (LEADER-19.2-6) veiklos sritims “Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse pradėti”  ir Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“; 

- Priemonei „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“  LEADER-19.2-SAVA-5; 

- Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, 

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

 



2. SVARSTYTA. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės darbuotojų darbo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Vita Janavičienė informavo, kad Širvintų r. VVG darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo projektas  el. paštu 

išsiųstas visiems valdybos nariams susipažinti.  

Valdybos pirmininkė paklausė, ar yra kylančių klausimų dėl šio Aprašo. Valdybos nariai klausimų 

nepateikė. Ingrida Baltušytė-Četrauskienė siūlo dėl pritarimo Aprašui balsuoti. 

BALSUOJA: dėl nutarimo projekto „už“ – 10. 

NUTARTA: Patvirtinti Širvintų rajono vietos veiklos grupės darbuotojų darbo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašą. 

3. SVARSTYTA. Dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo Širvintų r. VVG administracijos 

darbuotojams nuo 2020 m. sausio 1 d. 

Valdybos pirmininkė valdybos nariams pristatė, kad nuo 2020 m. pagal Valstybės tarnybos įstatymą 

nustatomas darbo užmokesčiui  bazinis dydis 176 Eurai,  iki 2019 m. gruodžio mėn pabaigos taikoma – 

173 Eur.  

Administracijos darbuotojams    nustatytas vieno viso darbo etato užmokesčio bazinis įkainis: pareiginės 

algos koeficientas – nuo  9 iki 10 bazinių dydžių pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą „Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“.                                               

Nuo 2020 m. galimas skirti 1 proc. pareiginės algos dydžio priedas už stažą pagal Valstybės tarnybos 

įstatymo 30 str. 2 dalį VVG administracijos darbuotojams. Pritaikius 1 proc. pareiginės algos dydį, priedas 

administravimo vadovui sudarytų -  16,72 Eur, administratoriui - 15,84 Eur. 

Valdybos pirmininkė I. Baltušytė-Četrauskienė siūlo pritarti darbo užmokesčio perskaičiavimo Širvintų r. 

VVG administracijos darbuotojams nuo 2020 m. sausio 1 d. 

Valdybos narys M. Korsakas sakė, kad galėtų būti taikomi didesni atlyginimai, bet dėl administravimui 

ribotų  lėšų tenka prisitaikyti prie esamo biudžeto. 

 

NUTARTA: Taikyti Širvintų r. VVG administracijos darbuotojams nuo 2020 m. sausio 1 d. pagal 

Valstybės tarnybos įstatymą nustatytą`  darbo užmokesčiui  bazinį dydį - 176 Eurus ir paskirti  1 proc. 

pareiginės algos dydžio priedą už stažą pagal Valstybės tarnybos įstatymo 30 str. 2 dalį. 

4. SVARSTYTA. Einamieji reikalai. 

Administravimo vadovė V.  Janavičienė informavo kad  VVG buhalterė Žavinta Zarubienė pačios prašymu 

atleista iš darbo nuo rugsėjo 30 d.   

Buhalterės pareigose 0,25 etato nuo spalio 7 d. sutinka dirbti Lina Gatovskienė, kuri pavadavo buvusią 

buhalterę gimdymo ir vaiko priežiūros  atostogų metu. L. Gotovskienei galimas taikyti pareiginės algos  

koeficientas – 9 baziniai dydžiai pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą „Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“. 

Valdybos pirmininkė siūlomam baziniam įkainiui kviečia valdybos narius pritarti. 

BALSUOJA: dėl nutarimo projekto „už“ – 10. 

NUTARTA: VVG buhalterei Linai Gotovskienei, einančiai  Širvintų rajono vietos veiklos grupės 

buhalterės pareigas 0,25 etato,  taikyti vieno viso darbo etato užmokesčio bazinį įkainį: pareiginės algos  

koeficientą – 9 bazinių dydžių pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą „Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“;  

 

Susirinkimo pirmininkė      Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

 

Susirinkimo sekretorė       Vita Janavičienė 


