ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS RAŠYTINIO
SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS PROTOKOLAS NR.16
2018 m. spalio 29 d., 10.00 val.
Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos rašytinio sprendimo
priėmimo procedūra Nr.16 vyko nuo 2018 m. spalio 25 d., 19.30 val. iki 2018 m. spalio 29 d.,
10.00 val.
Svarstymui pateiktas klausimas: Dėl darbuotojo kandidatūros svarstymo.
Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkas Arvydas Balčiūnas.
Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros sekretorė Vida Vrubliauskienė.
Iš viso VVG valdyboje yra 12 narių,
klausimas
išsiųstas iš el. p.:
v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt. Alytaus rajono VVG valdybos nariams el. paštais: Astai
Kisielienei - astak58@gmail.com; Mildai Stanevičienei - eiciunai@gmail.com; Linui Nedzinskui nedzinskasl@gmail.com; Giedrei Aldonienei - giedre@tarzanija.lt; Rūtai Matonei ruta.vertinskaite@gmail.com; Arvydui Balčiūnui - arvydas.balciunas@arsa.lt; Tadui Džervui tadasdzervus86@gmail.com; Tomui Vailioniui - tomas@grinduva.lt; Vytui Kederiui vytas.kederys@gmail.com, Aldonai Bunevičienei - aldona.buneviciene@birstonas.lt; Ramūnui
Kuzmickui – ssspeakerisss@gmail.com;
Editai Zagurskienei - edita.zagurskiene@arsa.lt;,
editazagurskiene@gmail.com;
Nuo 2018 m. spalio 25 d., 19.30 val. iki 2018 m. spalio 29 d., 10.00 val. balsavo 11
VVG valdybos narių:
Asta Kisielienė - astak58@gmail.com;; Linas Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com;
Giedrė Aldonienė- giedre@tarzanija.lt; Rūta Matonė - ruta.vertinskaite@gmail.com; Arvydas
Balčiūnas - arvydas.balciunas@arsa.lt; Tadaas Džervus - tadasdzervus86@gmail.com; Tomas
Vailionis - tomas@grinduva.lt; Vytas Kederys - vytas.kederys@gmail.com, Aldona Bunevičienė aldona.buneviciene@birstonas.lt; Ramūnas Kuzmickas – ssspeakerisss@gmail.com;
Edita
Zagurskienė - edita.zagurskiene@arsa.lt;, editazagurskiene@gmail.com;
Kvorumas yra.
1.SVARSTYTA. Dėl darbuotojo kandidatūros svarstymo.
Paaiškinimas dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) rašytinio sprendimo
priėmimo procedūros Nr. 16 organizavimo:
VVG pirmininkė bei VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė el. paštu gavo
Irmos Treinavičienės prašymą dirbti VPS viešųjų ryšių specialiste (prašymas su dokumentais
pridedamas). Prašymas atitinka reikalavimus VPS viešųjų ryšių specialiste laisvai darbo vietai 0,5
etatu užimti. Pretendentė turi aukštąjį išsilavinimą, gerai moka anglų ir rusų kalbas, turi žinių
projektų įgyvendinimo srityje, yra susipažinusi su Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 metų
programa, yra dirbusi vadovaujantį darbą, vedusi seminarus ir mokymus ir galėtų būti tinkama
dirbti VPS Viešųjų ryšių specialisto pareigybėse, nes gali tenkinti Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų,
įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (TAR,
2015-05-05, Nr. 2015-06718) 15.2.4. punkte nustatytus reikalavimus viešųjų ryšių specialistui
(VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojui). Atlyginimas VPS Viešųjų ryšių specialistui,
dirbančiams 0,5 etatu apskaičiuojamas ir mokamas taip kaip nustatyta 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, 201601-08, Nr. 2016-00451) aktualiomis redakcijomis ir kitais Lietuvos Respublikoje darbo užmokestį
reglamentuojančiais teisės aktais.

Siūloma priimti Irmą Treinavičienę dirbti Alytaus rajono vietos veiklos grupės Vietos
plėtros strategijos (VPS) viešųjų ryšių specialiste 0,5 etatu. Darbo sutartį sudaryti 2018 m. spalio
31 d., o pradėti dirbti nuo 2018 m. lapkričio 1 d., nustatant darbo užmokestį pagal jį
reglamentuojančias taisykles.
NUTARTA. Dėl darbuotojo kandidatūros svarstymo.
Priimti Irmą Treinavičienę dirbti Alytaus rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros
strategijos (VPS) viešųjų ryšių specialiste 0,5 etatu. Darbo sutartis sudaroma 2018 m. spalio 31 d.,
o darbuotoja pradeda dirbti nuo 2018 m. lapkričio 1 d. Darbo užmokestis mokamas taip kaip
nustatyta 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) taisyklių aktualiomis
redakcijomis ir kitais Lietuvos Respublikoje darbo užmokestį reglamentuojančiais teisės aktais.
11 - „už“,
0 - „prieš“,
1 - rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje nedalyvavo.
Rašytinio sprendimo priėmimo
procedūros pirmininkas
Rašytinio sprendimo priėmimo procedūros
sekretorė

Arvydas Balčiūnas
Vida Vrubliauskienė

