
ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS  RAŠYTINIO 

SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCEDŪROS   PROTOKOLAS  NR.41 

 

2020 m. sausio 3 d., 17.00 val. 

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos  rašytinio sprendimo 

priėmimo procedūra Nr.41  vyko nuo 2020 m. sausio 2 d., 11.30 val.   iki  2020 m.   sausio 3 d. 

17.00 val.  

Svarstymui pateiktas klausimas:  Dėl  pasikeitusio darbo užmokesčio  bazinio dydžio  

taikymo. 

 

Rašytinės sprendimo priėmimo procedūros pirmininkas Andrius Karlonas. 

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;  Andrius Karlonas - andriuskarlonas@gmail.com; 

andrius.karlonas@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 2020 m. sausio 2., 11.30 val.   iki  2020 m.  sausio 3  d. 17.00 val. balsavo 9 VVG 

valdybos nariai:   

              Asta Kisielienė - astak58@gmail.com; Milda Stanevičienė - eiciunai@gmail.com; Linas 

Nedzinskas - nedzinskasl@gmail.com; Giedrė Aldonienė - giedre@tarzanija.lt;  Rūta  Matonė - 

ruta.vertinskaite@gmail.com;  Andrius Karlonas - andriuskarlonas@gmail.com; 

andrius.karlonas@arsa.lt;  Tomui Vailioniui - tomas@grinduva.lt; Vytui Kederiui - 

vytas.kederys@gmail.com, Aldonai Bunevičienei - aldona.buneviciene@birstonas.lt;  

Kvorumas yra. 

  

1.SVARSTYTA. Dėl  pasikeitusio darbo užmokesčio  bazinio dydžio  taikymo. 

 

 Paaiškinimas dėl  Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) rašytinio sprendimo 

priėmimo procedūros  Nr. 41 organizavimo: 

Nuo 2019 m. gruodžio 31 d.,16.00 val.   iki  2020 m.   sausio 1 d. 20.00 val.  buvo skelbta 
Alytaus rajono vietos veiklos grupės  valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūra Nr. 40, 

tačiau kvorumas nesusirinko ir nutarimas nepriimtas, o šiuo klausimu būtinas  VVG valdybos 

nutarimas, todėl organizuojama nauja VVG rašytinio sprendimo priėmimo procedūros  Nr. 41. 

VVG administracijos  darbuotojų  Darbo užmokesčio   apskaičiavimo tvarką 

reglamentuoja 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; TAR,2018 Nr.2018 - 

18013) taisyklių  aktuali redakcija bei Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės 

pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės 

algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2019 metais, įstatymas (TAR, 2018-12-20, Nr. 2018-

20971). 

 2019 m. gruodžio 5 d. pasikeitė „Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, 

valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų 

pareigines algos (atlyginimo) bazinio dydžio taikomo 2020 metais įstatymas “ (TAR, 2019-12-20, 
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Nr. 20789).   Prašome 2020 metais VVG administracijos darbuotojams atlyginimui apskaičiuoti 

taikyti 176 Eur bazinį dydį. 

 

NUTARTA. Dėl  pasikeitusio darbo užmokesčio bazinio dydžio taikymo. 

 

2020 metams VVG administracijos darbuotojams atlyginimams apskaičiuoti taikomas 176 

Eur bazinis dydis. 

 

9  -  „už“,     

0  -  „prieš“,      

3  -  rašytinio sprendimo priėmimo procedūroje  iki nustatyto termino nedalyvavo.   

 

 

Rašytinio sprendimo priėmimo 

 procedūros  pirmininkas                                                                                    Andrius Karlonas 

  

 

Rašytinio sprendimo priėmimo procedūros                                                     Vida Vrubliauskienė 

sekretorė                                                       


