Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“
Įmonės kodas 300032951, Stoties g. 4 LT-18123 Švenčionys, tel. 8(387) 51084; 8(387) 54010

VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 1
2016-01-11
Švenčionys
Posėdis įvyko 2016-01-11 susirašant elektroniu paštu.
Posėdžio pirmininkas – Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių
partnerystė“ valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorius – Aušra Kaukėnienė
Dalyvauja visi 11 valdybos narių, visi pateikė savo atsiliepimus, pastabas. Posėdyje dalyvauja VVG
pirmininkė Birutė Borovikienė.
Dienotvarkė:
1. Dėl projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023
m. vietos plėtros strategija“ administravimo grupės sudėties patvirtinimo ir darbo užmokesčio
nustatymo.
2. Dėl VVG administravimo išlaidų finansavimo iki VPS patvirtinimo ir paramos sutarties pasirašymo.
3. Dėl priėmimo į VVG narius (Ragaučinos KB „Prie siauruko“; UAB „Pailgio perlas“).
Valdybos pirmininkas Rimantas Klipčius el.paštu pateikė posėdžio darbotvarkę ir visus su ja susijusius
dokumentus (LR Žemės ūkio ministro įsakymą 2016-01-08 Nr.3D-8 ir VPS administravimo taisykles;
LR Žemės ūkio viceministro 2015-12-17 raštą Nr.2D-5924(12.97).
Posėdžio dalyviai darbotvarkei pritarė bendru sutarimu.
1. SVARSTYTA. Projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“
teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – Strategija) administravimo grupės sudėtis.
VVG valdybos pirmininkas Rimantas Klipčius pasiūlė VPS administravimo grupės darbuotojų
kandidatūras: VPS administravimo vadovė - Birutė Borovikienė, VPS finansininkė – Vida
Rutkovskienė, VPS administratorė – Violeta Guobytė.
Birutė Borovikienė paaiškino VPS administravimo darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo
tvarką. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8
Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
taisyklių 14 p. nuostatomis, VPS administravimo vadovui vieno viso darbo etato darbo užmokesčio
bazinis įkainis yra suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos
valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“ pateikiamą A13 pareigybės
kategoriją ir jai priskirtą pareiginės algos koeficientą; VPS finansininkui, VPS administratoriui ir VPS
viešųjų ryšių specialistui tinkamų finansuoti išlaidų vieno viso darbo etato darbo užmokesčio bazinis
įkainis yra– suma, apskaičiuota pagal A12 pareigybės kategoriją ir jai priskirtą pareiginės algos
koeficientą. Atlyginimo dydis taip pat siejamas su VPS darbuotojų turima darbo patirtimi
administruojant 2007-2013 m. VPS: jeigu VVG darbuotojo VPS administravimo patirtis yra nuo 1 m.
iki 3 m., bazinis darbo užmokestis gali būti didinamas 15 proc., jeigu nuo 3 m. iki 5 m. – 30 proc., jeigu
daugiau kaip 5 m. – 50 proc. (finansinio skatinimo įkainis nustatytas pagal analogiją taikant Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 str. 3 d. nurodytus priedų dydžius, nuosekliai suteikiamus už
kvalifikacines klases). Kai VPS vykdytojos darbuotojo darbo užmokestis pasiekia didžiausią galimą
darbo užmokestį pagal šį punktą, jo tolesnis finansinis skatinimas iš VPS administravimo lėšų nėra
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tinkama finansuoti išlaida. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėmis, VVG turi užtikrinti VPS administravimo,
metodinius ir finansų valdymo gebėjimus įgyvendinti VPS ir administruoti viešąsias lėšas. Atrankos
taisyklėse pateikti minimalūs reikalavimai VVG darbuotojams, taip pat ir VPS paraiškos 13. lentelėje
„VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“ pateiktos darbuotojams privalomos vykdyti
funkcijos. Nesilaikant šių numatytų reikalavimų, Administravimo taisyklėse yra nurodytos sankcijos už
VPS vykdytojos pažeidimus.
VVG pirmininkė pasiūlė pakeisti administravimo grupės darbuotojų darbo sutartis iš neterminuotų į
terminuotas, t.y. nuo šių metų sausio 11 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d. ir VPS administravimą atliekantiems
darbuotojams nustatyti darbo užmokestį iš Strategijos administravimui skiriamų lėšų pagal aukščiau
nurodytą tvarką.
Rimantas Klipčius pasiūlė: kol Vietos plėtros strategija 2015-2020 m.dar nepatvirtinta ir paramos
sutartis su NMA nepasirašyta, vadinasi, ir darbo krūvis administravimo grupės darbuotojams yra
mažesnis, tad racionalu būtų iki paramos sutarties pasirašymo nustatyti mažesnį priedą, 20 procentų.
Birutė Borovikienė, sutikdama su valdybos pirmininko nuomone, pasiūlė skirti maksimalų priedą VPS
administratorei šiuo pereinamuoju laikotarpiu dėl jai tenkančių krūvių ir atsakomybių, kai VVG turi
užtikrinti privalomus įsipareigojimus - vykdyti praėjusio laikotarpio vietos projektų stebėseną, teikti
įgyvendintų projektų metines ataskaitas, operatyviai reaguoti į NMA raštus ir paklausimus, ekspertų,
strategijos vertintojų pastabas, užklausimus, pateikti argumentuotus, pagrįstus atsakymus, papildymus,
užtikrinti visų dokumentų priežiūrą ir prieinamumą kontroliuojančioms institucijoms.
Algirdas Uziala, iš esmės pritardamas visiems nutarimams, pasiūlė papildyti: „Visiems darbuotojams
darbo užmokestis mokamas už vieną visą darbo etatą, nustatant 40 val. per savaitę darbo laiką“.
NUTARTA:
1.1. Patvirtinti Projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė teritorijos
2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ administravimo grupės sudėtį:
VPS administravimo vadovė – Birutė Borovikienė,
VPS administratorė – Violeta Guobytė,
VPS finansininkė – Vida Rutkovskienė.
1.2. Nustatyti VPS administravimo grupės darbuotojams darbo užmokestį su visais darbuotojui
privalomais mokėti mokesčiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m.
sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 patvirtintų Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 14 p. nuostatomis:
1.2.1. VPS administravimo vadovei – iki Paramos sutarties pasirašymo - bazinis darbo užmokestis
(822,15 Eur) ir 20 proc. priedas;
1.2.2. VPS administratorei - bazinis darbo užmokestis (743,85 Eur) ir 50 proc.priedas;
1.2.3. VPS finansininkei - iki Paramos sutarties pasirašymo - bazinis darbo užmokestis (743,85 Eur) ir
20 proc. priedas.
1.2.4. Visiems darbuotojams darbo užmokestis mokamas už vieną visą darbo etatą, nustatant 40 val.
per savaitę darbo laiką.
1.3.Įpareigoti Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininko pavaduotoją
Algirdą Uzialą pasirašyti darbo sutarties pakeitimą su VPS administravimo vadove Birute Borovikiene.
1.4. Įpareigoti Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkę Birutę
Borovikienę pasirašyti darbo sutarties pakeitimą su VPS finansininke Vida Rutkovskiene ir VPS
administratore Violeta Guobyte.
Nutarimas priimtas vienbalsiai.
2. SVARSTYTA VVG administravimo išlaidų finansavimas iki VPS patvirtinimo ir paramos
sutarties pasirašymo klausimas. Iki paramos sutarčių pasirašymo visos VVG yra labai sudėtingoje
situacijoje: Vietos plėtros strategijų Administravimo taisyklės patvirtintos, VPS pateikta vertinti
Agentūrai dar 2015 m. rugsėjo mėn., projekto vertinimo, paramos sutarties pasirašymo procedūros
užtruks iki liepos mėn., iki tol finansavimo neskiriama. Pagal Taisyklių p.13.6 administravimo išlaidos
(darbuotojų darbo užmokesčio, ryšio paslaugų, biuro patalpų nuomos, komunalinių paslaugų,
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kanceliarinių prekių ir popieriaus, kuro įsigijimo) gali būti laikomos tinkamomis finansuoti, kai jos
patirtos nuo paraiškos VPS įgyvendinti pateikimo dienos iki 2023 m. rugsėjo 1 dienos. Švenčionių
rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ kreipėsi į savivaldybę suteikti pagalbą paskolinant reikalingą
pinigų sumą išvardintoms išlaidoms padengti, paramos sutartį pasirašius ir gavus avansinę išmoką, suma
būtų grąžinta. Žemės ūkio ministro pavaduotojas G.S.Cironka 2015-12-17 raštu Nr.2D-5924(12.97)
kreipėsi į visas savivaldybes, paaiškindamas „finansinės spragos“ situaciją dėl pereinamojo laikotarpio
tarp 2007-2013 m. ir 2014-2020 m.ir prašydamas laikinai prisidėti prie VVG veiklos išlaikymo nuo
2016 m. sausio pradžios iki VPS patvirtinimo.
Rimantas Klipčius paaiškino: savivaldybės taryba vasario mėn. posėdyje svarstys biudžeto projektą,
dalis reikalingos sumos pagal pateiktą VVG pirmininkės raštą numatyta skirti.
Antanas Petkūnas: šiuos klausimus, ko gero, reikėjo spręsti anksčiau, darbuotojas nekaltas, kad
finansavimas vėluoja, išgyventi reikalingos pajamos.
2. NUTARTA:
2. Pritarti VVG pirmininkės kreipimuisi į rajono savivaldybę dėl paramos administravimo išlaidoms
pereinamuoju laikotarpiu kompensuoti su sąlyga, kad panaudotos lėšos būtų kompensuotos iš projekto
„Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos
plėtros strategija“ administravimui skirtų lėšų.
Nutarimas priimtas vienbalsiai.
3. SVARSTYTA naujų narių į VVG priėmimas. 2016 m. sausio 11 d. gautas Ragaučinos kaimo
bendruomenės „Prie siauruko“ prašymas priimti į VVG narius. Bendruomenė įregistruora VĮ Registrų
centre 2015-05-04, bendruomenės pirmininkė Danguolė Kliukienė. Bendruomenės veiklos tikslai:
suburti Ragaučinos kaime ir aplinkiniuose kaimuose gyvenančius, dirbančius ar kitaip su aplinkiniais
kaimais susijusius asmenis kaimo bendruomenės prolemoms spręsti, skatinti narių pilietinį aktyvumą,
konstruktyviai bendradarbiauti su Švenčionių rajono savivaldybe sprendžiant kaimo bendruomenės
problemas ir kita. Susirinkimo nutarimu vietos veiklos grupėje ją atstovauti deleguojama Laima
Malinauskienė.
2015-12-01 gautas UAB „Pailgio perlas“ prašymas priimti į VVG narius. Įmonė įregistruota 2015 m.
liepos 22 d., veikia Družilių kaime Švenčionių r. Įmonė įstaigta Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios
mokyklos, UAB bazėje, atskiriant ir perleidžiant dalį nekilnojamojo turto naujajai įmonei. Įmonės
vienintelė akcininkė ir direktorė Daiva Daugvilienė. Aukštoji mokykla iki šiol buvo VVG narė, jos
vadovė Daiva Daugvilienė dalyvavo VVG veikloje. Naujai įsteigta įmonė ketina vystyti veiklą
Švenčionių rajone, tad prašoma priimti ją į VVG narius – vietoj aukštosios mokyklos.
NUTARTA:
3.1. Priimti Ragaučinos kaimo bendruomenės „Prie siauruko“ į VVG narius. Pagal VVG visuotinio narių
susirinkimo 2015-08-07 nutarimą (protokolas Nr.3) naujam nariui sumokėti 10 eurų stojamąjį moskestį
ir 10 eurų nario mokestį iki šių metų gegužės 1 dienos.
3.2. Laikyti UAB „Pailgio perlas“ VVG nare nuo šio nutarimo dienos, nutraukiant Tarptautinės teisės ir
verslo aukštosios mokyklos, UAB narystę. Naujam VVG nariui sumokėti 10 eurų nario mokestį už 2016
m. iki gegužės 1 dienos.
Nutarimas priimtas vienbalsiai.
Posėdžio pirmininkas

Rimantas Klipčius

Posėdžio sekretorius

Aušra Kaukėnienė
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