ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS
PROTOKOLAS NR.18
2019 m. sausio 3 d., 14.30 val.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpos, Naujoji g. 48, Alytus
Posėdis vyko Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpose.
Susirinkimo pirmininkas: Arvydas Balčiūnas.
Susirinkimo sekretorė: Giedrė Aldonienė
Iš viso VVG valdybos narių yra 12.
Susirinkime dalyvauja 10 VVG valdybos narių: Arvydas Balčiūnas, Aldona Bunevičienė,
Giedrė Aldonienė, Rūta Matonė, Milda Stanevičienė, Asta Kisielienė, Tomas Vailionis, Edita
Zagurskienė, Ramūnas Kuzmickas, Tadas Džervus.
Kvorumas yra.
Posėdyje dalyvauja kiti asmenys: VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Vida
Vrubliauskienė, VVG VPS administratorė Brigita Montvilaitė, VVG finansininkė – buhalterė
Jolita Krasauskienė.
Išsirinktas posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Bendru valdybos sutarimu pirmininkaujančiu
pasiūlytas valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas, sekretore paskirta Giedrė Aldonienė.
Posėdžio pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūroms pritarta vienbalsiai.
Darbotvarkė:
1. Dėl Asociacijos „Slabados jaunimas“ situacijos svarstymo
2. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto „Panemunės dzūkų turizmo maršrutas“
svarstymo
3. Dėl vietos plėtros strategijos už 2018 m. ataskaitos svarstymo.
4. Einamieji klausimai.
4.1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 10 - mečio minėjimo.
4.2. Dėl darbo užmokesčio koeficientų pagal pareigybes nustatymo.
4.3. Dėl VVG VPS viešųjų ryšių specialisto Igno Čekanausko prašymo.
4.4. Dėl VVG VPS administratoriaus Martyno Vaškevičiaus prašymo.
Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai.
1. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos „Slabados jaunimas“ situacijos svarstymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pateikė informavo, kad gavo VVG nario
Asociacijos „Slabados jaunimas“ (toliau - asociacija) pirmininko Ramūno Kuzmicko žodinį
prašymą išanalizuoti situaciją dėl asociacijos patalpų (patalpų planas pridedamas) ir atstovauti
asociaciją savivaldybėje dėl patalpų pagerinimo, nes šiuo metu suteiktos patalpos yra kritinėje
būklėje ir jaunimui netinka.
Vyko diskusija. Pasisakė valdybos nariai Ramūnas Kuzmickas, Arvydas Balčiūnas. Kiti
VVG valdybos nariai pasiūlė VVG tarpininkauti asociacijai dėl patalpų kokybės pagerinimo
raštu kreipiantis į Alytaus rajono savivaldybę.
NUTARTA. Dėl Asociacijos „Slabados jaunimas“ situacijos svarstymo.

10 balsų „už“ kreiptis į Alytaus rajono savivaldybę nuo VVG raštu, kad būtų pagerintos
Asociacijos „Slabados jaunimas“ patalpos.
2.SVARSTYTA. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto „Panemunės dzūkų turizmo
maršrutas“ svarstymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad teritorinio bendradarbiavimo
projekto „Panemunės dzūkų turizmo maršrutas“ Nr. 4TT-KA-12-1-0004-PR0001 (toliau projektas) kontrolės laikotarpis baigėsi 2018 m. balandžio mėn., o projekto ilgalaikio turto
panaudos sutartys su Asociacija „Panemunės dzūkai“ irgi baigėsi 2018 m. rugpjūčio mėn. reikia
toliau spręsti ką daryti su ilgalaikiu turtu, kuris beveik visas, išskyrus baldus, yra nusidėvėjęs
(sąrašas pridedamas). Siūloma dalį turto, kuris yra puikiai išsilaikęs parduoti aukcione. Vyko
diskusija. VVG valdybos nariai pasiūlė raštu kreiptis į LR žemės ūkio ministeriją, Nacionalinę
mokėjimo agentūrą prie ŽUM dėl išaiškinimo ar VVG gali parduoti turtą aukcione pasibaigus
projekto kontrolės laikotarpiui ir ar nebus pažeisti teisės aktai.
NUTARTA. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto „Panemunės dzūkų turizmo
maršrutas“ svarstymo.
10 balsų „už“ raštu kreiptis į LR žemės ūkio ministeriją, Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie
ŽUM dėl išaiškinimo ar VVG gali parduoti turtą aukcione pasibaigus projekto kontrolės
laikotarpiui ir ar nebus pažeisti teisės aktai.
3. SVARSTYTA. Dėl vietos plėtros strategijos už 2018 m. ataskaitos svarstymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad kasmet iki vasario 1 d. imtinai
privalo kasmet Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽUM teikti vietos plėtros strategijos
„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos
plėtros strategija 2015-2020 metams“ ataskaitą“ (toliau – VPS ataskaita). Pirmininkė pristatė
ataskaitą (pridedama) ir svarbiausius 2018 m. VPS nuveiktus darbus bei pakvietė pritarti
ataskaitai.
NUTARTA. Dėl vietos plėtros strategijos už 2018 m. ataskaitos svarstymo.
10 balsų „už“ pritarti vietos plėtros strategijos už 2018 m. ataskaitai.
4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
4.1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 10 - mečio minėjimo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad 2019 m. kovo 4 d. VVG sukanka
10 metų jubiliejus.
Vyko diskusija. Būtinos lėšos minėjimui, todėl VVG planuoja ieškoti
finansavimo šaltinių renginiui taip pat naudoti VVG nario mokesčių išteklius ir visus kitus
įmanomus išteklius, gautinas projektines lėšas iš savivaldybės arba kitų fondų.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 10 - mečio minėjimo.
10 balsų „už“ Alytaus rajono vietos veiklos grupės 10 - mečio minėjimui surengti renginį ir
naudoti VVG nario mokesčių išteklius ir visus kitus įmanomus išteklius, gautinas projektines
lėšas iš savivaldybės arba kitų fondų.
4.2. SVARSTYTA. Dėl darbo užmokesčio koeficientų pagal pareigybes nustatymo.

VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo VVG valdybos narius, kad Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros
strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių
patvirtinimo“ (TAR, 2016-01-08, Nr. 2016-00451) (Aktuali suvestinė redakcija 2018 11 06
įsakymu Nr. 3D-789 (nuo 2018 11 08) (TAR, 2018, Nr. 2018-18013) (toliau - taisyklės) įvykdyti
14 punkto keitimai susiję su VVG darbuotojų darbo užmokesčiu:
Tinkamų
finansuoti
Eil.
išlaidų
Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos
Nr.
kategorijos
ir
atskirų išlaidų
pavadinimai
I
II
III
1.
VPS vykdytojos veiklos išlaidos:
1.1.
su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:
1.1.1. VPS
Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:
administravimą 1. tinkamos finansuoti išlaidos: darbo užmokestis pagal darbo sutartį,
atliekančių
įskaitant visus darbdaviui – VPS vykdytojai ir jo darbuotojui (-ams)
darbuotojų darbo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti
užmokestis pagal mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias
darbo sutartį:
išmokas; darbo užmokestis pagal nuotolinio darbo sutartį, įskaitant visus
darbdaviui – VPS vykdytojai ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir
kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas
(nuotolinio darbo sutartis gali būti sudaroma su VPS vykdytojos
darbuotoju (-ais) tuo atveju, jeigu VPS vykdytoja turi ir taiko nuotolinio
darbo vidaus tvarką ir ją taikydama užtikrina tinkamą VPS vykdytojos
biuro darbą). Nuotolinio darbo organizavimą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas;
2. netinkamos finansuoti išlaidos: priedai (išskyrus darbuotojų finansinio
skatinimo priemones, nurodytas šios eilutės 5 punkte), priemokos, išeitinės
išmokos ir kompensacijos, atlygis už viršvalandinius darbus;
3. darbo užmokestis iš VPS administravimo lėšų tam pačiam VPS
vykdytojos darbuotojui gali būti mokamas, jeigu jis įdarbintas VPS
vykdytojos pagal neterminuotą darbo sutartį ne mažiau kaip puse etato
(išimtis gali būti taikoma, kai darbuotojas samdomas vykdyti funkcijas
arba tik pagal VPS buhalterinės apskaitos specialisto ir (arba) finansininko
pareigybę, arba tik pagal viešųjų ryšių specialisto pareigybę, t. y.
darbuotojai, įdarbinti pagal vieną iš šių pareigybių, gali būti įdarbinti
mažesniu negu 0,5 etato dydžiu, tačiau ne mažesniu negu 0,25 etato). VPS
vykdytoja turi teisę įdarbinti papildomus darbuotojus pagal terminuotas
darbo sutartis, sudaromas su VPS įgyvendinimu susijusių darbų atlikimo
laikui. Darbo užmokestis iš VPS administravimo lėšų tam pačiam VPS
vykdytojos darbuotojui gali būti mokamas ne daugiau kaip už vieną visą
darbo etatą (nepriklausomai nuo darbo sutarties rūšies). Tas pats
darbuotojas gali vykdyti kelių pareigybių funkcijas, jeigu jis atitinka toms
pareigybėms keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus
VPS atrankos taisyklių 15.2 papunktyje;
4. VPS vykdytojos darbuotoju negali būti asmuo, tuo pačiu metu esantis

VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo nariu;
5. VVG visuotinio narių susirinkimo arba VVG kolegialaus valdymo
organo sprendimu VPS administravimą atliekantiems VPS vykdytojos
darbuotojams darbo teisinių santykių pradžioje ir jų eigoje gali būti
mokamas darbo užmokestis, kuris turi būti ne mažesnis ir ne didesnis nei
šios lentelės 1.1.1.1–1.1.1.3 ir 2.1.1 eilutėse nustatytas pareiginės algos
koeficiento intervalas. VPS vykdytojos darbuotojams darbo užmokestis
gali būti padidintas atsižvelgiant į VPS vykdytojos darbuotojo VPS
administravimo patirtį, už kiekvienus paskesnius darbo metus, skaičiuojant
nuo 2019 m. sausio 1 d., skiriant (nuosekliai) po 1 proc. pareiginės algos.
Šis priedas negali būti didesnis kaip 30 proc. pareiginės algos. Kai VPS
vykdytojos darbuotojo darbo užmokestis pasiekia didžiausią galimą darbo
užmokestį pagal šį punktą, jo tolesnis finansinis skatinimas iš VPS
administravimo lėšų nėra tinkama finansuoti išlaida.
1.1.1.1 VPS
Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo
.
administravimo užmokesčio bazinis įkainis – suma, apskaičiuojama pagal Valstybės
vadovui
tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų
pareigybių pareiginių algų koeficientai“ pateikiamos lentelės 7 eilutėje III
įstaigų grupei priskirtą pareiginės algos koeficientų intervalą (išreikštą
baziniais dydžiais, kurie yra nuo 7,4 iki 14 bazinių dydžių).
1.1.1.2 VPS buhalterinės Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo
.
apskaitos
užmokesčio bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos
specialistui
ir įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių
(arba)
pareiginių algų koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų
finansininkui
grupei priskirtą pareiginės algos koeficientų intervalą (išreikštą baziniais
dydžiais, kurie yra nuo 6,4 iki 12 bazinių dydžių).
1.1.1.3 VPS
Taikomas tas pats tinkamų finansuoti išlaidų įkainis, nurodytas šios
.
administratoriui lentelės 1.1.1.2 eilutėje.
2.
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos:
2.1.
su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:
2.1.1. darbo
Taikomas tas pats tinkamų finansuoti išlaidų įkainis, nurodytas šios
užmokestis pagal lentelės 1.1.1.2 eilutėje.
darbo
sutartį
VPS
viešųjų
ryšių specialistui
VVG valdybos nariai diskutavo apie pareigybinius VVG administracijos darbuotojų
pakeitimus ir pasiūlė balsuoti už šiuos Alytaus rajono vietos veiklos grupės administracijos
pareigybėms taikomus koeficientus:
VPS
Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio
administravimo bazinis įkainis – suma, apskaičiuojama pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede
vadovo
„Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų
pareigybė*
koeficientai“ pateikiamos lentelės 7 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės
algos koeficientų intervalą (išreikštą baziniais dydžiu 9,4.
Etatas gali būti skaidomas iki 0,5 etato.
VPS
Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio
finansininko
– bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede
buhalterio
„Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų
pareigybė*
koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės
algos koeficientų intervalą (išreikštą baziniais dydžiu 9.

Etatas gali būti skaidomas iki 0,5 etato.
VPS
Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio
administratoriaus bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede
pareigybė*
„Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų
koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės
algos koeficientų intervalą (išreikštą baziniais dydžiu 9.
Etatas gali būti skaidomas iki 0,5 etato.
VPS
viešųjų Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio
ryšių specialisto bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede
pareigybė*
„Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų
koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės
algos koeficientų intervalą (išreikštą baziniais dydžiu 9.
Etatas gali būti skaidomas taip: 0,25/ 0,5.
* Pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupės nuotolinio darbo vidaus tvarką gali būti sudaroma
nuotolinio darbo sutartis arba nuotolinis darbas taikomas terminuotai pagal darbuotojo
prašymą. Koeficientus taikyti pakeičiant VVG darbuotojų darbo sutartis.
NUTARTA. Dėl darbo užmokesčio koeficientų pagal pareigybes nustatymo.
10 balsų „už“ patvirtinti Alytaus rajono vietos veiklos grupės pareiginės algos koeficientus ir
taikyti juos pagal pareigybes pakeičiant VVG darbuotojų darbo sutartis:
VPS
administravimo
vadovo
pareigybė*
1 etatas

Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio
bazinis įkainis – suma, apskaičiuojama pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede
„Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų
koeficientai“ pateikiamos lentelės 7 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės
algos koeficientų intervalą išreikštą baziniu dydžiu 9,4.
Etatas gali būti skaidomas iki 0,5 etato.
VPS
Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio
finansininko- – bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede
buhalterio
„Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų
pareigybė*
koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės
1 etatas
algos koeficientų intervalą išreikštą baziniu dydžiu 9.
Etatas gali būti skaidomas iki 0,5 etato.
VPS
Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio
administratoriaus bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede
pareigybė*
„Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų
2 etatai
koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės
algos koeficientų intervalą išreikštą baziniu dydžiu 9.
Etatas gali būti skaidomas iki 0,5 etato.
VPS
viešųjų Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio
ryšių specialisto bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede
pareigybė*
„Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų
1 etatas
koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės
algos koeficientų intervalą (išreikštą baziniu dydžiu 9.
Etatas gali būti skaidomas 0,25/ 0,5 etato.
* Vadovaujantis Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko įsakymu patvirtinta „Alytaus
rajono vietos veiklos grupės nuotolinio darbo vidaus tvarka“ su darbuotoju gali būti sudaroma
nuotolinio darbo sutartis arba nuotolinis darbas taikomas terminuotai vadovaujantis tik
darbuotojo prašymu ir įsipareigojimais nurodytais darbuotojo prašyme.
4.3. SVARSTYTA. Dėl VVG VPS viešųjų ryšių specialisto Igno Čekanausko prašymo.

VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo VVG valdybos narius, kad gavo VPS
viešųjų ryšių specialisto Igno Čekanausko prašymą (pridedama) dėl darbo laiko per savaitę
keitimo iki 10 val. per savaitę, t.y. dirbti 0,25 etatu ir pakvietė balsuoti pritariant VPS viešųjų
ryšių specialisto Igno Čekanausko prašymui.
NUTARTA. Dėl VVG VPS viešųjų ryšių specialisto Igno Čekanausko prašymo.
10 balsų „už“ pakeisti VPS viešųjų ryšių specialisto Igno Čekanausko darbo sutartį
vadovaujantis prašymu.
4.4. SVARSTYTA. Dėl VVG VPS administratoriaus Martyno Vaškevičiaus prašymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo VVG valdybos narius, kad gavo VPS
administratoriaus Martyno Vaškevičiaus prašymą (pridedama) leisti papildomai dirbti 10 val.
per savaitę, t.y. 0,25 etato VPS viešųjų ryšių specialisto pareigybėje. Martynas Vaškevičius VPS
administratorium dirba 0,5 etato. VVG pirmininkė pakvietė balsuoti pritariant VPS
administratoriaus Martyno Vaškevičiaus prašymui.
NUTARTA. Dėl VVG VPS administratoriaus Martyno Vaškevičiaus prašymo.
10 balsų „už“ pakeisti VPS administratoriaus Martyno Vaškevičiaus darbo sutartį, vadovaujantis
prašymu, papildomai dirbant ir VPS viešųjų ryšių specialistu 0,25 etatu.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Arvydas Balčiūnas

Giedrė Aldonienė

