
 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS 

2021 m. kovo mėn.  22 d. Nr.71 

Širvintos 

Posėdis įvyko  2021 m.  kovo mėn.  17- 22 d.,  susirašant elektroniniu paštu. 

Posėdžio pirmininkė – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė  

Posėdžio sekretorė –  Vita Janavičienė 

Dalyvauja 9 valdybos nariai: Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Arūnas Martinėlis, Danielis Vysockis, Aurimas 

Inčiūra,  Mindaugas Korsakas, Vilma Gudeikaitė, Gediminas Makauskas, Neringa Lubytė, Dalia 

Taparauskienė (nuomonės svarstomu klausimu pateiktos el. paštu). Kvorumas yra. 

Nedalyvauja: Rytė Kružikė, Ieva Pumputienė 

 

Darbotvarkė:  

1. Dėl lėšų perskirstymo tarp Širvintų rajono 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos priemonių ir 

Kvietimo Nr. 8 biudžeto sumos padidinimo trūkstama lėšų suma.  

 

2. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos keitimo.  

 

3. Einamieji klausimai (3.1.Dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo Širvintų r. VVG administracijos 

darbuotojams; 3.2. Dėl VVG vietos plėtros strategijos darbuotojų pareigybių aprašymų dalinio pakeitimo. 

3.3.  Dėl vietos projektų bylų kopijų 2007 -2013 m vietos plėtros strategijos  naikinimo komisijos sudarymo. 

3.4. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo. 3.5 Dėl teritorinio bendradarbiavimo  projekto „Žydinti 

Lietuva“ įgyvendinimo ir  „Vietovių įvaizdžio formavimas“ dirbtuvių planavimo). 

 

SVARSTYTA.  Vadovaujantis Širvintų rajono vietos veiklos grupės Darbo reglamento, patvirtinto 2013 m. 

vasario mėn. 21 d. visuotinio susirinkimo protokolu  Nr. 21,  punktu: „21. Esant skubiai svarstytinam 

klausimui, kuriam reikalingas Valdybos sprendimas, jis gali būti aptartas elektroniniu paštu. Sprendimas 

priimamas gavus Valdybos narių pritarimą raštu (elektoriniu paštu, faksu).  

 Širvintų r. VVG administracijos parengtas aiškinamasis raštas ir dokumentų projektų priedai posėdžio 

svarstomiems klausimams valdybos nariams el. paštu pateikti kovo mėn.  17 d. El. paštu gauta 9 (devynių) 

valdybos narių atsakymai dėl pateiktų nutarimo projektų svarstomais darbotvarkės klausimais. Pridedama el. 

paštu gautų valdybos narių atsakymai svarstomais klausimais. 

1.  Dėl lėšų perskirstymo tarp Širvintų rajono 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos priemonių ir 

Kvietimo Nr. 8 biudžeto sumos padidinimo trūkstama lėšų suma.  

2021 m. vasario 3 d. Valdybos posėdžio Nr. PAK-8 nutarimu rekomenduota  2 projektus, surinkusius  

vienodą balų skaičių –65  įtraukti į rezervinį sąrašą. VPS priemonės  „NVO ir privataus verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“  (LEADER-19.2-SAVA-5) biudžeto lėšų neužtenko surinktiems dviems projektams. 

Siūloma rezerve esantiems  projektams padidinti  lėšų sumą iš priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

srityje “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” (LEADER-19.2-6.4) nepanaudotų lėšų.  

Vadovaujantis „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 97 p. nuostatomis  siūloma priimti sprendimą padidinti Kvietimo Nr. 8 priemonės  

„NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ biudžetą trūkstamą lėšų suma (4992,00 Eur), ją 

perkeliant  iš veiklos srities  “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” (LEADER-19.2-6.4) 

nepanaudotų lėšų (29187, 50 Eur) lėšų. 

Veiklos srities  “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” (LEADER-19.2-6.4) kita dalis 

nepanaudotų lėšų (24195,00 Eur) siūloma perkelti į priemonę „Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo 

gyventojams patrauklią aplinką“ LEADER-19.2-SAVA-7. 

 

Balsuoja:    „Už“ –9. 

1. NUTARTA:  

1.1.Pritarti padidinti Kvietimo Nr. 8  VPS priemonei  „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5)    biudžetą 4 992,00 Eur suma,   lėšas perkeliant  iš VPS priemonės  
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„Ūkio ir verslo plėtra“veiklos srities  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, LEADER-

19.2-6.4. 

1.2.Pritarti VPS priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities  Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti” (LEADER-19.2-6.4) nepanaudotas 24 195,00 Eur  paramos lėšas perkelti į VPS 

priemonę  „Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“, LEADER-19.2-

SAVA-7. 

 

2. Dėl  Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos keitimo. 

Siūloma, pratęsiant pirmąjį svarstytą darbotvarkės klausimą,  pritarti daliniam vietos plėtros strategijos 

„Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategija“ pakeitimui. Perkelti iš VPS 

priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“veiklos srities  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 

(LEADER-19.2-6.4),  paramos  lėšas – 4 992,00 Eur  priemonei  „NVO ir privataus verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5);  ir paramos  lėšas –  24195,00 Eur  perkelti į VPS priemonę  

„Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką“ (LEADER-19.2-SAVA-7). 

Pakeitimas turės įtakos VPS  11 dalies finansiniam planui, todėl jis  keičiamas pagal Vietos plėtros strategijų 

administravimo taisyklių 82.4 papunktį. Atsižvelgiant į šiandieninę VPS įgyvendinimo situaciją,  keitimai 

siejami su VPS 9, 10, 11 ir 12 lentelių koregavimu  bus pagrindžiami, taip pat inicijuojamo VPS keitimo 

pagrindimo formoje. 

 

Balsuoja:    „Už“ –9. 

2. NUTARTA: Pritarti vietos plėtros strategijos „Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų 

vietos plėtros strategija“ pakeitimui. 

 

3. Einamieji klausimai:  

3.1.  Dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo Širvintų r. VVG administracijos darbuotojams.  

Nuo 2020 m. pagal Valstybės tarnybos įstatymą VVG administracijos darbuotojams buvo taikomas darbo užmokesčio  

bazinis dydis 176 Eurai. Nuo 2021 m. sausio mėn. pradžios  nustatytas – 177 Eur.  

Administracijos darbuotojams  buvo  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“.    

Siūloma nuo  2021 m. balandžio mėn. 1 d. administravimo vadovui taikyti pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede 

„Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“ III įstaigų grupei priskirtą 

pareiginės algos koeficientą  11, išreikštą baziniu  dydžiu. 

Siūloma nuo  2021 m. balandžio mėn. 1 d. VVG administratoriui taikyti   vieno viso darbo etato užmokesčio bazinį 

įkainį: pareiginės algos  koeficientą – 10 bazinių dydžių pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą „Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“.  Širvintų r. VVG administratoriui pavesti 

vykdyti 50 proc. darbo laiko administratoriaus funkcijoms, 50 proc. darbo laiko viešųjų ryšių specialisto funkcijoms. 

Siūloma nuo  2021 m. balandžio mėn. 1 d. VVG  buhalteriui  taikyti vieno viso darbo etato užmokesčio bazinį įkainį: 

pareiginės algos  koeficientą – 10 bazinių dydžių pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą „Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“; 
VVG administracijos darbuotojams darbo užmokestis gali būti padidintas atsižvelgiant į VPS vykdytojos darbuotojo 

VPS administravimo patirtį, už kiekvienus paskesnius darbo metus nuo 2020 m. sausio 1 d., skiriant (nuosekliai) po 1 

proc. pareiginės algos (VVG darbuotojams taikytas 1 proc. pareiginės algos dydžio priedas už stažą nuo 2019 m.) 

 

Balsuoja:    „Už“ –9. 

3.1. NUTARTA: Pritarti projekto “Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros 

strategija”, darbuotojų darbo užmokesčio perskaičiavimui pagal įsigaliojusius teisės aktus ir jų pakeitimus.  

Įgalioti VVG pirmininką  pasirašyti darbo sutartis, sutarčių su darbuotojais  pakeitimus, nustatant darbo laiką 

(procentine išraiška), skiriamą administravimo vadovo, administratoriaus, buhalterio,  viešųjų ryšių 

specialisto (VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojui) administravimo funkcijoms  vykdyti. 
 

Nuo 2021 m. gegužės  mėn. 1 d. administravimo vadovui taikyti pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“ pareiginės algos koeficientą  11 (išreikštą 
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baziniu  dydžiu). Paskirti  nustatyto  proc. pareiginės algos dydžio priedą už stažą, už kiekvienus paskesnius darbo 

metus skiriant (nuosekliai) po 1 proc. pareiginės algos nuo 2019 m. 

Nuo  2021 m. gegužės mėn. 1 d. VVG administratoriui taikyti   vieno viso darbo etato užmokesčio bazinį įkainį: 

pareiginės algos  koeficientą – 10 bazinių dydžių pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą „Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai. Paskirti  nustatyto  proc. pareiginės algos dydžio priedą 

už stažą, už kiekvienus paskesnius darbo metus skiriant (nuosekliai) po 1 proc. pareiginės algos nuo 2019 m. 

Nuo  2021 m. gegužės mėn. 1 d. VVG  buhalteriui, einančiam  Širvintų rajono vietos veiklos grupės buhalterės 

pareigas 0,25 etato,  taikyti vieno viso darbo etato užmokesčio bazinį įkainį: pareiginės algos  koeficientą – 10 bazinių 

dydžių pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių 

algų koeficientai“. Paskirti  nustatyto  proc. pareiginės algos dydžio priedą už stažą, už kiekvienus paskesnius darbo 

metus skiriant (nuosekliai) po 1 proc. pareiginės algos nuo 2020 m. 

Nuo 2021 m. gegužės  mėn. 1 d. viešųjų ryšių specialistui (VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojui) 
taikyti   vieno viso darbo etato užmokesčio bazinį įkainį: pareiginės algos  koeficientą – 10 bazinių dydžių pagal 

Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų 

koeficientai. Paskirti  nustatyto  proc. pareiginės algos dydžio priedą už stažą, už kiekvienus paskesnius darbo metus 

skiriant (nuosekliai) po 1 proc. pareiginės algos nuo 2019 m. 

 

3.2. Dėl  Širvintų r. VVG vietos plėtros strategijos  darbuotojų pareigybių aprašymų dalinio pakeitimo. 

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

administravimo taisyklėmis, kad būtų užtikrinti VPS administravimo, metodiniai  ir finansų valdymo 

gebėjimai   įgyvendinti VPS ir administruoti viešąsias lėšas, atliekamas  pareigybių aprašymuose 4 ir 5 p.  

koregavimas (Pareigybių aprašymai pridedami). 

 

Balsuoja:    „Už“ –9. 

3.2. NUTARTA: Pritarti  Širvintų r. VVG vietos plėtros strategijos  darbuotojų pareigybių aprašymų 

daliniam pakeitimui. 

 

3.3.  Dėl vietos projektų bylų 2007 -2013 m vietos plėtros strategijos bylų   kopijų naikinimo komisijos 

sudarymo. 

Pagal 2007-2013 metų KPP taisykles dokumentų saugojimas - 10 metų nuo paramos sutarties pasirašymo. 

VVG esame surinkę ne tik projektų paraiškų originalų, bet ir  kopijų bylas, kurių pagal ŽŪM ministro 

įsakymu patvirtintas taisykles, vėliau jų atsisakyta. Vadovaujantis Archyvų įstatymu, siūlymas 2011  metais 

surinktų vietos projektų bylų kopijų sunaikinimui  sudaryti komisiją. Į komisiją  siūlomą įtraukti  

administravimo vadovę Vitą Janavičienę,  administratorę Ritą Kacevičienę, Gediminą Makauską ir prašoma 

pritarti komisijos sudėčiai. 

 

Balsuoja:    „Už“ –9. 
3.3. NUTARTA:  

Patvirtinti vietos projektų bylų kopijų naikinimo komisiją iš šių asmenų: VVG administravimo vadovės Vitos 

Janavičienės,  administratorės  Ritos Kacevičienės, valdybos nario Gedimino Makausko. 

 

3.4. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo. 

 Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo svarbu VVG valdybos nariams. Pratęstas terminas: iki 2021-06-01  iš naujo 

pateikti privačių interesų deklaracijai per PINREG: https://vtek.lt/2021/01/05/pinreg-nauja-era-privaciu-interesu-

deklaravime/. 

 

3.5. Dėl teritorinio bendradarbiavimo  projekto „Žydinti Lietuva“ įgyvendinimo ir  „Vietovių įvaizdžio 

formavimas“ dirbtuvių planavimo. 
Širvintų r. VVG esame partneriai, įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Žydinti Lietuva“, projekto Nr. 

44TT-KK-20-1-01762-PR001, projekto koordinatorius – Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė. Projekto partneriai: 

Kauno rajono vietos veiklos grupė, Alytaus rajono vietos veiklos grupė, Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių 

krašto bendrija“, Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, Jonavos rajono vietos veiklos grupė, Prienų rajono vietos 

veiklos grupė, Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė. 

https://pinreg.vtek.lt/
https://vtek.lt/2021/01/05/pinreg-nauja-era-privaciu-interesu-deklaravime/
https://vtek.lt/2021/01/05/pinreg-nauja-era-privaciu-interesu-deklaravime/
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Projekto „Žydinti Lietuva“ tikslas - kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį žiedų, istorijos ir technologijų pagalba. 

Pagrindinė veikla -  kiekvienoje VVG teritorijoje vyksiančios patrauklaus kaimo įvaizdžio formavimo dirbtuvės. 

2021 m. kovo 3 d. visų projekto partnerių bendru sutarimu patvirtinti vietovių laimėtojai, kuriose vyks dirbtuvės 

„Vietovių įvaizdžio formavimas“. 

Širvintų r.  rajono vietos veiklos grupės (VVG) teritorijoje pasibaigus paraiškų priėmimo laikui,  teritorinio 

bendradarbiavimo projekto „Žydinti Lietuva“ konkursui gautos 7 paraiškos. VVG sudaryta komisija vasario 

26 d. įvertino pateiktas paraiškas ir  pritarė finansavimo suteikimui visiems  paraiškas pateikusiems 

dalyviams. Lėšos skiriamos konkurso dalyviams pateikusiems paraiškas:  Asociacijai Alionių kaimo 

bendruomenė, Kiauklių kaimo bendruomenei, Musninkų kaimo bendruomenei, VšĮ "Aš - tai Tu", Paramos 

fondui ,,Čiobiškio ąžuolas", Asociacijai "Medgrinda",  Družų kaimo bendruomenei .                                                       

Visų laimėtojų idėjos vietovėms papuošti yra puikios, apgalvotos ir išradingos. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė    Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė    Vita Janavičienė 

 

 

 
 


