VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBOS SUSIRINKIMO
P R O T O K O L A S Nr.4
2018 05 24
Vilkaviškis

Susirinkimas įvyko: 2018 m. gegužės 24 d. 15 val. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės biuro
patalpose – J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis.
Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Vienbalsiai nutarta susirinkimo pirmininku išrinkti
Arvydą Šlivinską, sekretoriumi - Ritą Brazaitienę.
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupę sudaro 13 tarybos narių.
Susirinkime dalyvauja 9 tarybos nariai (kvorumas yra) – Arvydas Šlivinskas, Jolita Špakauskienė,
Almantas Dievokaitis, Rita Brazaitienė, Gailutė Ivaškevičiūtė, Vilma Menčinskienė, Rimvydas
Palubinskas, Algirdas Neiberka, Vitas Gavėnas.
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 projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m. strategija" kvietimo Nr.
4 dokumentacijos tvirtinimo.
2. Dėl projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m. strategija" kvietimo Nr.
3 stabdymo.
3. Dėl darbo užmokesčio VPS viešųjų ryšių specialistui didinimo.

Susirinkimo darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.
1. SVARSTYTA: Dėl projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m.
strategija" kvietimo Nr. 4 dokumentacijos tvirtinimo.
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/).
Tarybos nariai pasisakė, kad nėra aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.
Pranešėja, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės administratorė Renata Buragienė, tarybos nariams
pristatė kvietimo Nr.4 dokumentaciją.
Renata Buragienė supažindino tarybos narius su kvietimo Nr. 4 (VPS priemonė Kaimo gyventojų
švietimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9) vietos projektų atrankos kriterijais, tinkamumo sąlygomis,
tinkamomis finansuoti išlaidomis, vietos projektų vykdytojų įsipareigojimais, pridedamais
dokumentais, projekto paraiška, kvietimo teikti vietos projektus skelbimu.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma iki 74 628,00 Eur (septyniasdešimt keturi tūkstančiai
šeši šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai eurų). Didžiausia galima parama vienam vietos projektui
įgyvendinti iki 24 876,00 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai).
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 1 d. 8:00 val. iki 2018 m. liepos 2
d.15:00 val.

NUTARTA: Patvirtinti projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtos 2016-2023 m. strategija"
kvietimo Nr.4 dokumentaciją.
Balsuota: Už-9, prieš-0, susilaikė-0, nusišalino-0.
2. SVARSTYTA: Dėl projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m.
strategija" kvietimo Nr. 3 stabdymo.
Susirinkimo pirmininkas Arvydas Šlivinkas priminė tarybos nariams apie nusišalinimą dėl galimo
interesų konflikto.
Dėl galimų viešų ir privačių interesų konflikto tarybos narė Jolita Špakauskienė pateikė rašytinį
prašymą nusišalinti ir klausimo svarstyme nedalyvauja.
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Kružinauskienė tarybos narius informavo,
kad kvietimo Nr.3 FSA parengtas vadovaujantis tuo metu galiojančiomis Vietos projektų,
įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544
„Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo
Nr. 3D-559 redakcija galiojanti suvestinė nuo 2017 m. lapkričio 25 d.). Šiuo metu paskelbtame

kvietimo NR. 3 FSA numatyta, kad kartu su paraiška tūri būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys
vietos projekto tinkamumą. Didžiausia atsirandanti kliūtis paraiškėjimas, kad per paskelbtą paraiškų
surinkimo terminą nespėjami paruošti reikalingi dokumentai - statinio techninis projektas arba
projektiniai pasiūlymai, supaprastintas statybos, rekonstravimo projektas ar kapitalinio remonto
aprašas, leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas atlikti statinio kapitalinį
remontą ir t.t
2018 m. balandžio 18 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu 2018 m. Nr. 3D-226 buvo pakeistos Vietos
projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.
Pakeitimuose numatyta:
Taisyklių 23.1.8 punkte numatyta, kad jei vietos projekte numatyti statinio statybos (naujo statinio
statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo,
atnaujinimo darbai, statinio techninis projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės arba dalinės
ekspertizės (kai ji privaloma) aktas ir statybą leidžiantis dokumentas (pagal statybos techniniame
reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinimo“, nustatytus konstrukcinius požymius ir
techninius parametrus) turi būti parengti ir (arba) išduoti iki vietos projekto paraiškos pateikimo
dienos ir pateikiami kartu su vietos projekto paraiška arba parengti ir (arba) išduoti iki pirmojo
mokėjimo prašymo dienos ir pateikiami ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu.
23.1.9. jeigu vietos projekte numatyti statybos darbai, nurodyti statybos techninio reglamento STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio
statybos rūšys“ patvirtinimo“, 12.1–12.11 papunkčiuose, su vietos projekto paraiška arba ne vėliau
kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos turi būti pateiktas paprastojo remonto projektas
pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
patvirtinimo“, reikalavimus;
23.1.10. jei vietos projekte numatyta tik nesudėtingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis
remontas, su vietos projekto paraiška arba ne vėliau kaip iki primojome mokėjimo prašymo pateikimo
dienos turi būti pateikiamas STR 1.04.04:2017 parengtas supaprastintas statybos, rekonstravimo
projektas ar kapitalinio remonto aprašas (kai juos privaloma rengti) ir statybą leidžiantis dokumentas
(kai jis privalomas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“) arba kiti dokumentai (sklypo planas
su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir aiškinamasis raštas) su statinio
statybos kainos apskaičiavimu (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis).
Atilikti administravimo taisyklių pakeitimai palengvintų paraiškų ir jos priedų pateikimo tvarką,
pakaktų laiko pareiškėjams pasiruošti reikiamiems dokumentus, todėl Vilkaviškio krašto vietos
veiklos grupės pirmininkė Lina Kružinauskienė pasiūlė stabdyti paprastą kvietimą Nr.3 .

NUTARTA:
Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21
d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m.
balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D - 3D-226 redakcija) 59 punktu stabdyti kvietimą Nr. 3 (Priemonė
„Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“ kodo Nr. LEADER-19.27 veiklos sritys „Infrastruktūros pritaikymas vaikų ir jaunimo užimtumui“ kodas Nr. LEADER-19.27.2 ir „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“ kodas Nr. LEADER-19.2-7.6).
Balsuota: Už-8, prieš-0, susilaikė-0, nusišalino-1.
3. SVARSTYTA: Dėl darbo užmokesčio VPS viešųjų ryšių specialistui didinimo.
Tarybos pirmininkas Arvydas Šlivinskas supažindino tarybos narius 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. Asta Jurevičienė Vilkaviškio krašto
vietos veiklos grupėje dirba nuo 2015 m. vasario 5 d. Siūloma pritarti Astos Jurevičienės 30 %
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 30 % VPS viešųjų ryšių specialistei bazinį
darbo užmokestį.
Balsuota: Už-9, prieš-0, susilaikė-0, nusišalino-0.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Arvydas Šlivinskas

Rita Brazaitienė

VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
TARYBOS POSĖDŽIO
DALYVIŲ SĄRAŠAS
2018 m. gegužės 24 d. 15.00 val.
Eil. Vardas, pavardė
Nr.

Atstovaujama organizacija, pareigos
TARYBOS NARIAI

1.

Arvydas Šlivinskas

Vilkaviškio rajono savivaldybė, tarybos narys

2.
3.

Algirdas Neiberka
Vitas Gavėnas

4.

Gailutė Ivaškevičiūtė

Vilkaviškio rajono savivaldybė, meras
Vilkaviškio rajono savivaldybė,
direktorius
Bendruomenė „Virbalio vartai“, narė

5.

Vilma Menčinskienė

Vilmos Menčinskienės įmonė, savininkė

6.

Jolita Špakauskienė

J. Špakauskienės įmonė „Emilija“

7.
8.

Rimvydas Palubinskas Alvito kaimo bendruomenė, pirmininkas
Rita Brazaitienė
Sūdavos kaimo bendruomenė, pirmininkė

9.

Almantas Dievokaitis

administracijos

Žaliosios kaimo bendruomenė, narys
KITI DALYVIAI

11.

Lina Kružinauskienė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės pirmininkė, VPS
projekto vadovė

12.

Ingrida Čivinskienė

Vilkaviškio krašto
finansininkė

13.

Renata Buragienė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės administratorė

14.

Asta Jurevičienė

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės VPS viešųjų
ryšių specialistė

vietos

veiklos

grupės

VPS

