VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBOS SUSIRINKIMO
P R O T O K O L A S Nr.1
2018 01 10
Vilkaviškis

Susirinkimas įvyko : 2018 m. sausio 10 d 17 val. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės biuro
patalpose – J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis
Susirinkimo pirmininkas – tarybos pirmininkas Arvydas Šlivinskas
Susirinkimo sekretorė – tarybos narė Rita Brazaitienė
Susirinkime dalyvavo : Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupę sudaro 13 tarybos narių
Susirinkime dalyvauja 13 tarybos narių (kvorumas yra) – Arvydas Šlivinskas, Algirdas Neiberka,
Vitas Gavėnas, Jolita Špakauskienė, Almantas Dievokaitis, Milda Vaičaitienė, Rimvydas
Palubinskas, Neringa Budrevičienė, Rita Brazaitienė, Gailutė Ivaškevičiūtė, Vilma Menčinskienė,
Andrius Dirmeikis, Asta Ivanauskienė.
Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys - Vilkaviškio krašto VVG pirmininkė, VPS projekto
vadovė Lina Kružinauskienė, VPS projekto finansininkė Ingrida Čivinskienė, VPS administratorė
Renata Buragienė ir VPS projekto viešųjų ryšių specialistė Asta Jurevičienė.
(Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo)
DARBOTVARKĖ
1. Dėl kvietimo teikti vietos projektus dokumentacijos, pagal VPS I prioriteto priemonę NR.
LEADER-19.2 -SAVA-5 "NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra", tvirtinimo
2. Dėl darbo užmokesčio VPS finansininkui didinimo.
Susirinkimo darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.
1. SVARSTYTA : Dėl kvietimo teikti vietos projektus dokumentacijos, pagal VPS
I prioriteto priemonę NR. LEADER-19.2 -SAVA-5 "NVO sektoriaus verslo kūrimas ir
plėtra", tvirtinimo.
Pranešėja, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės VPS FSA rengėja Jurga Grigaliūnaitė tarybos
nariams pristatė vietos projektų dokumentaciją (finansavimo sąlygų aprašą ir kvietimo teikti
projektus skelbimą ) pagal VPS I prioriteto priemonę NR. LEADER-19.2 -SAVA-5 "NVO sektoriaus
verslo kūrimas ir plėtra". 2018 01 08 gauta teigiama Nacionalinės mokėjimo agentūros išvada dėl
vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo teikti projektus skelbimo tinkamumo (2018 01
05 Nr. BRK-51 raštas).
Jurga Grigaliūnaitė supažindino tarybos narius su vietos projektų atrankos kriterijais, tinkamumo
sąlygomis, tinkamomis finansuoti išlaidomis, vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygomis ir
vietos projektų vykdytojų įsipareigojimais, pridedamais dokumentais, projekto paraiška, kvietimo

teikti vietos projektus skelbimu. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. sausio 15 d.
8:00 val. iki 2018 m. kovo 15 d.15:00 val.
Susirinkimo pirmininkas Arvydas Šlivinskas informavo tarybos narius apie nusišalinimo procedūrą.
Vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 21 d. LR Žemės Ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos
projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių
patvirtinimo“ 18.1.9.2. punktu pateikti rašytinį prašymą nušalinti nuo vietos projektų atrankos
(rašytinis prašymas nušalinti turi apimti vietos projektų finansavimo sąlygų rengimo (taikoma tuo
atveju, jeigu pagal konkrečią VPS priemonę ar veiklos sritį yra suplanuota įgyvendinti vieną vietos
projektą arba kai yra faktinės aplinkybės, įrodančios interesų konfliktą), vietos projektų paraiškų
vertinimo, vietos projektų tvirtinimo etapus). Taikoma kai vietos projekto paraišką teikia VPS
vykdytojos kolegialaus valdymo organo narys, VPS vykdytojos darbuotojas arba šiems išvardytiems
asmenims artimi asmenys ir dėl to kyla interesų konfliktas ir (arba) atsiranda asmeninis
suinteresuotumas, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo (toliau – Interesų derinimo įstatymas) 2 str. ir Reglamento (ES) Nr.
966/2012 57 str. Interesų konflikto, viešųjų interesų, privačių interesų, asmeninio interesuotumo,
artimų asmenų terminų apibrėžtys pateikiamos Interesų derinimo įstatymo 2 str. Nusišalinimo
procedūra nurodyta Interesų derinimo įstatymo 11 str. 2 d. VPS vykdytojos kolegialus valdymo
organas (taikoma, kai rašytinį prašymą nušalinti pateikė VPS vykdytojos darbuotojas arba atskiras
VPS vykdytojos kolegialaus organo narys (-iai) ir be prašančių nušalinti asmenų balsavimo užtenka
kvorumo sprendimui priimti), VPS vadovas (taikoma, kai rašytinį prašymą nušalinti pateikė atskiri
VPS vykdytojos kolegialaus organo nariai ir be prašančių nušalinti asmenų balsavimo neužtenka
kvorumo sprendimui priimti), gavęs rašytinį prašymą nušalinti nuo vietos projektų atrankos, gali,
vadovaudamasis Interesų derinimo įstatymo 11 str. 3 d. ir Reglamento (ES) Nr. 966/2012 57 str. 1 d.,
motyvuotu rašytiniu sprendimu prašymo nušalinti nepriimti (duomenys apie sprendimą nepriimti
pareikšto nusišalinimo per 5 (penkias) darbo dienas pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos
komisijai elektroniniu būdu – per Interesų deklaracijų informacinę sistemą (IDIS, www.vtek.lt/idis/).
Visi tarybos nariai pareiškė, jog nėra aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas
skelbiamam kvietimui ir jo dokumentacijos , pagal VPS I prioriteto priemonę NR. LEADER-19.2 SAVA-5 "NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra" tvirtinimui.
NUTARTA: Patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus, pagal VPS I prioriteto priemonę NR.
LEADER-19.2 -SAVA-5 "NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra" dokumentaciją.
Balsuota: Už-13, prieš-0 , susilaikė-0.
Nusišalino – 0.

2. SVARSTYTA: Dėl darbo užmokesčio VPS finansininkui didinimo.
Pranešėjas Arvydas Šlivinskas supažindino su numatyta darbo užmokesčio tvarka administracijos
darbuotojams. Jis informavo, kad vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro įsakymu 2016 m. sausio 8
d. Nr.3 D- 8 „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomeninių strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis“ 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
didesnis negu bazinis darbo užmokestis (bazinis darbo užmokesčio įkainis nurodomas atitinkamai
pagal pareigybes šios lentelės 1.1.1.1–1.1.1.3 ir 2.1.1 eilutėse), atsižvelgiant bent į VPS vykdytojos

darbuotojo VPS administravimo patirtį (įskaitant 2004–2006 m., 2007–2013 m. ir 2014–2020 m.
finansavimo laikotarpius): jeigu VVG darbuotojo – VPS administravimo vadovo, VPS
administratoriaus, viešųjų ryšių specialisto – VPS administravimo patirtis arba VPS vykdytojos
buhalterinės apskaitos specialisto arba finansininko buhalterinio darbo 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 (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 25 str. 3 d. nurodytus
priedų dydžius, nuosekliai suteikiamus už kvalifikacines klases. Ingrida Čivinskienė Vilkaviškio
krašto vietos veiklos grupės VPS finansininke dirba nuo 2016 m. lapkričio 15 d. Siūloma pritarti
finansininkės Ingridos Čivinskienės 15 % bazinio darbo užmokesčio didinimui.
NUTARTA: vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro įsakymu 2016 m. sausio 8 d. Nr.3 D- 8 „Vietos
plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomeninių strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos
vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, padidinti 15 % VPS finansininkei Ingridai
Čivinskienei bazinį darbo užmokestį.
Balsuota: Už-13, prieš-0, susilaikė-0

Posėdžio pirmininkas

Arvydas Šlivinskas

Posėdžio sekretorė

Rita Brazaitienė

VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
TARYBOS POSĖDŽIO
DALYVIŲ SĄRAŠAS
2018 m. sausio 10 d. 17.00 val.
Eil. Vardas, pavardė
Nr.

Atstovaujama organizacija, pareigos
TARYBOS NARIAI
Vilkaviškio rajono savivaldybė, tarybos narys

1.

Arvydas Šlivinskas

2.

Algirdas Neiberka

Vilkaviškio rajono savivaldybė, meras

3.

Vitas Gavėnas

Vilkaviškio rajono savivaldybė, administracijos
direktorius

4.

Milda Vaičaitienė

Kybartų bendruomenė, narė

5.

Gailutė Ivaškevičiūtė

Bendruomenė „Virbalio vartai“, narė

6.

Vilma Menčinskienė

Vilmos Menčinskienės įmonė, savininkė

7.

Jolita Špakauskienė

J. Špakauskienės įmonė „Emilija“

8.

Rimvydas Palubinskas Alvito kaimo bendruomenė, pirmininkas

9.

Andrius Dirmeikis

Gižų kaimo bendruomenė, narys

10.

Rita Brazaitienė

Sūdavos kaimo bendruomenė, pirmininkė

11.

Almantas Dievokaitis

Žaliosios kaimo bendruomenė, narys

12.

Neringa Budrevičienė

Ūkininkė

13.

Asta Ivanauskienė

UAB „Astiva“, direktorė

14.

Lina Kružinauskienė

KITI DALYVIAI
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės
pirmininkė, VPS projekto vadovė

15.

Ingrida Čivinskienė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės VPS
finansininkė

16.

Renata Buragienė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės
administratorė

17.

Asta Jurevičienė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės VPS
viešųjų ryšių specialistė

