ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS
PROTOKOLAS NR. 16
2016 m. balandžio 28 d., 15.00 val.,
Alytaus rajono savivaldybė (III a. Tarybos posėdžių salė) Pulko g. 21, Alytus
Posėdis vyko 2016 m. balandžio 28 d., 15.00 val., Alytaus rajono savivaldybėje (III a.
Tarybos posėdžių salė) Pulko g. 21, Alytus.
Posėdis organizuotas Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko iniciatyva pagal 54
VVG įstatų punktą (darbotvarkė ir el. kvietimas pridedama). Alytaus rajono vietos veiklos grupės
valdybos nariai (toliau - VVG nariai) apie susirinkimą buvo informuoti elektroniniu paštu,
informacija apie susirinkimą buvo paskelbta interneto svetainėje www.alytausrvvg.lt (pridedama).
Susirinkimo pirmininkas: Arvydas Balčiūnas.
Susirinkimo sekretorė: Giedrė Aldonienė.
Iš viso VVG valdybos narių yra registruota 12 narių.
Susirinkime dalyvauja 7 valdybos nariai: Arvydas Balčiūnas, Giedrė Aldonienė, Rūta
Matonė, Milda Stanevičienė, Rita Sabaitė, Tadas Džervus, Nijolė Dirginčienė.
(dalyvių sąrašas su parašais pridedamas).
Kvorumas yra.
Posėdyje dalyvauja kiti asmenys: Alytaus rajono VVG pirmininkė bei strategijos rengimo
administratorė Vida Vrubliauskienė, Alytaus rajono VVG administracijos darbuotojai: Strategijos
rengimo administratorė Brigita Montvilaitė ir Strategijos rengimo finansininkė buhalterė Jolita
Krasauskienė, prentendentas tapti VVG nariu - Karolis Bunevičius.
Darbotvarkė:
1. Dėl pateiktų prašymų tapti VVG nariais.
2. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko valdybos registracijos Juridinių
asmenų registre.
3. Dėl Justino Gradecko ir Sauliaus Ludavičiaus prašymų svarstymo.
4. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. finansinės atskaitomybės.
5. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. revizoriaus ataskaitos.
6. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos.
7. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 valdybos ataskaitos.
8. Einamieji klausimai.
8.1. Dėl projekto rengimo.
8.2. Dėl VVG administracijos darbuotojų etatų ir pareigybių nustatymo.
8.3. Dėl VVG administracijos darbuotojų atlyginimo nustatymo.
8.4. Dėl VVG administracijos darbuotojų priėmimo.
Alytaus rajono VVG valdybos pirmininkas (toliau – VVG valdybos pirmininkas) Arvydas
Balčiūnas perskaitė darbotvarkę ir paprašė ją patvirtinti. Pristatė posėdyje dalyvaujančius svečius.
Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai.
VVG valdybos pirmininkas pradėjo posėdį ir priminė, kad reikia išsirinkti posėdžio
pirmininką ir sekretorių. Nijolė Dirginčienė pasiūlė pirmininkaujančiu Arvydą Balčiūną, o
Arvydas Balčiūnas
pasiūlė posėdžio sekretore paskirti Giedrę Aldonienę. Posėdžio
pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio kandidatūrai pritarta vienbalsiai.
1.SVARSTYTA. Dėl pateiktų prašymų tapti VVG nariais.

VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas informavo, valdybos narius, kad gauta 4
nauji prašymai tapti VVG nariais (dokumentai pridedami) ir pasiūlė prašymus svarstyti bei teikti
juos VVG visuotinio narių susirinkimo svarstymui: Matiešionių krašto bendruomenė į/k
302322259, Puzonių k., Birštono sav., Birštono sen., Birštono sav. (deklaravo, kad atstovaus VVG
teritorijos pilietinę visuomenę); Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkis ū/k 4302516, Žiedo g.18,
Geležūnų k., Birštono sen., Birštono sav. (deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos verslo sektorių
); Fizinis asmuo Svajūnas Adžgauskas (a/k pateiktas, bet neviešinamas) Saulės g. 14, Sodų bendrija
„Berželis“, Kaniūkų k., Alytaus r. (deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos verslo sektorių) ;
Ūkininkės Daivos Kvedaraitės ūkis ū/k 1365579, Domantonių g. 19, Venciūnų k., Alytaus r. sav.
(deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos verslo sektorių) bei pakvietė balsuoti priimti naujus
aukščiau išvardintus VVG narius.
NUTARTA. Dėl naujų narių priėmimo į Alytaus rajono VVG narius.
7 balsai „už“ (vienbalsiai) Matiešionių krašto bendruomenės į/k 302322259, Puzonių k.,
Birštono sav., Birštono sen., Birštono sav. (deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos pilietinę
visuomenę); Ūkininko Karolio Bunevičiaus ūkio ū/k 4302516, Žiedo g.18, Geležūnų k., Birštono
sen., Birštono sav. (deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos verslo sektorių ); Fizinis asmens
Svajūno Adžgausko (a/k pateiktas, bet neviešinamas) Saulės g. 14, Sodų bendrija „Berželis“,
Kaniūkų k., Alytaus r. (deklaravo, kad atstovaus VVG teritorijos verslo sektorių) ; Ūkininkės
Daivos Kvedaraitės ūkio ū/k 1365579, Domantonių g. 19, Venciūnų k., Alytaus r. sav. (deklaravo,
kad atstovaus VVG teritorijos verslo sektorių) prašymai atitinka reikalavimus ir teikiami svarstyti
visuotiniame narių susirinkime 2016 m. balandžio 28 d., 16 val.
2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininko
registracijos Juridinių asmenų registre.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad 2015 m. rugsėjo 22 d. VVG
valdybos posėdyje Nr. 9 (pridedama) valdybos pirmininku buvo išrinktas Arvydas Balčiūnas.
Alytaus rajono vietos veiklos grupė Juridinių asmenų registrui buvo pateikusi dokumentus VVG
valdybos pirmininku registruoti Arvydą Balčiūną, tačiau prašymas buvo atmestas. Juridinių
asmenų registras neužskaitė tuometinio valdybos nario Lauryno Laukevičiaus balso ir jį
išminusavo dėl jo atsistatydinimo, o kiti valdybos nariai tuo metu buvo neišrinkti. VVG valdyba dar
nei karto nebuvo susirinkusi 100 proc., tačiau valdybos pirmininko atstovavimas valdybai turi būti
oficialiai įtvirtintas, todėl valdyba prašoma balsuoti, kad Arvydas Balčiūnas yra išrinktas Alytaus
rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininku ir Juridinių asmenų registras Alytaus rajono
vietos veiklos grupės valdybos pirmininku turi užregistruoti Arvydą Balčiūną.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko valdybos registracijos
Juridinių asmenų registre.
7 balsai „už“ (vienbalsiai) patvirtinama, kad Arvydas Balčiūnas yra išrinktas Alytaus
rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininku ir Juridinių asmenų registre turi būti
užregistruotas Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininku.
3. SVARSTYTA. Dėl Justino Gradecko ir Sauliaus Ludavičiaus prašymų svarstymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo, kad VVG valdyba gavo 2 VVG narių
prašymus išstoti iš VVG (dokumentai pridedami) ir paprašė patvirtinti VVG narių - fizinio asmens
Justino Gradecko ir Ūkininko Sauliaus Ludavičiaus ūkio prašymams (pridedama) išstoti iš VVG.
NUTARTA. Dėl Justino Gradecko, Sauliaus Ludavičiaus prašymų svarstymo.
7 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarta VVG narių fizinio asmens Justino Gradecko ir
Ūkininko Sauliaus Ludavičiaus ūkio išstojimui iš VVG narių.

4. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. finansinės
atskaitomybės.
Pranešėja Alytaus rajono VVG projektų buhalterė – finansininkė Jolita Krasauskienė
pristatė VVG valdybos nariams Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. finansinę
atskaitomybę (pridedama) ir paprašė prieš teikiant visuotiniam narių susirinkimui jai pritarti.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. finansinės atskaitomybės.
7 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarti Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.
finansinei atskaitomybei ir teikti ją svarstyti VVG visuotiniam narių susirinkimui 2016 m.
balandžio 28 d., 16 val.
5.SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. revizoriaus
ataskaitos.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG valdybos nariams Alytaus rajono
vietos veiklos grupės 2015 m. revizoriaus ataskaitą (pridedama) ir paprašė prieš teikiant
visuotiniam narių susirinkimui svarstyti jai pritarti.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. revizoriaus ataskaitos.
7 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarti Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m.
revizoriaus ataskaitai ir teikti ją svarstyti VVG visuotiniam narių susirinkimui 2016 m. balandžio
28 d., 16 val.
6. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pristatė VVG valdybos nariams Alytaus rajono
vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitą (pridedama) ir paprašė prieš teikiant visuotiniam
narių susirinkimui ją svarstyti ir jai pritarti.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos ataskaitos.
7 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarti Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. veiklos
ataskaitai ir teikti ją svarstyti VVG visuotiniam narių susirinkimui 2016 m. balandžio 28 d., 16 val.
7. SVARSTYTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. valdybos ataskaitos.
VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas pristatė VVG valdybos nariams Alytaus
rajono vietos veiklos grupės 2015 m. valdybos ataskaitą (pridedama) ir paprašė prieš teikiant
visuotiniam narių susirinkimui svarstyti jai pritarti.
NUTARTA. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 valdybos ataskaitos.
7 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarti Alytaus rajono vietos veiklos grupės 2015 m. valdybos
ataskaitai ir teikti ją svarstyti VVG visuotiniam narių susirinkimui 2016 m. balandžio 28 d., 16
val.
8. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
8.1. SVARSTYTA. Dėl projekto rengimo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo VVG valdybos narius, kad VVG gavo
kvietimą iš Lenkijos VVG „Mazurskie Morze” (VVG „Mazurijos jūra“) kartu rengti projektą
„Baltų pėdomis – kultūros ir gamtos paveldo objektų turizmo skatinimas pasienio regione“ .
Projekto pareiškėjas bus Lenkijos VVG „Mazurskie Morze” (VVG „Mazurijos jūra“). Į projektą
įsitrauks ir Alytaus rajono bei Oržyšo savivaldybės.

Projektas teikiamas pagal Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programą
(toliau - programa), kuri remia dvišalį bendradarbiavimą pagal programos 1 Prioritetą - Aplinkos
išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas 1.1. Sustiprinti tvarų
gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje.
Kvietimas teikti paraiškas, paskelbtas nuo 2016 m. kovo 22 d. iki 2016 m. birželio 9 d. VVG
valdybos prašoma pritarti projekto rengimui, teikimui ir sutikti, kad pareiškėjas būtų Lenkijos
VVG „Mazurskie Morze”, o Alytaus rajono VVG būtų projekto partneris. Projekto kofinansavimui
būtina turėti 15 proc. nuosavas indėlis, todėl būtina kofinansavimo kreiptis į Alytaus rajono
savivaldybės tarybą, todėl prašoma visiems šiems klausimams pritarti.
NUTARTA. 8.1. Dėl projekto rengimo.
7 balsai „už“ (vienbalsiai) pritarti, kad Alytaus rajono vietos veiklos grupė yra partneris,
o Lenkijos VVG „Mazurskie Morze” (VVG „Mazurijos jūra“) – pareiškėjas ir kartu rengti bei
teikti projektą „Baltų pėdomis – kultūros ir gamtos paveldo objektų turizmo skatinimas pasienio
regione“ pagal Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos 1 Prioritetą - Aplinkos
išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas 1.1. Sustiprinti tvarų
gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje bei
įpareigoti VVG pirmininkę Vidą Vrubliauskienę kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės tarybą dėl
15 proc. projekto kofinansavimo.
8.2. SVARSTYTA Dėl VVG administracijos darbuotojų etatų ir pareigybių nustatymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo VVG valdybos narius, kad VVG
įgyvendino parengiamosios paramos sutartį „2015 m. liepos 13 d. Paramos sutartis pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritis „Parengiamoji
parama Nr. 42PP-KA-14-1-05388“, kurios metu VVG turėjo įsteigusi du etatus: Strategijos
rengimo administratorių ir Strategijos rengimo buhalterį – finansininką. Atsižvelgiant į tai, kad
projektas baigtas nuo 2016 m. gegužės 1 d. prašoma panaikinti Alytaus rajono vietos veiklos grupės
Strategijos rengimo administratoriaus ir Strategijos rengimo buhalterio – finansininko etatus.
Atsižvelgiant į terminuotas darbo sutarties terminus nuo 2016 m. balandžio 30 d. iš Strategijos
rengimo buhalterio – finansininko pareigybių atleisti Jolitą Krasaukienę, dirbusią 0,5 etatu, iš
Strategijos rengimo administratoriaus pareigybių atleisti Brigitą Montvilaitę, dirbusią 0,5 etatu bei
iš Strategijos rengimo administratoriaus pareigybių atleisti Vidą Vrubliauskienę dirbusią 0,5 etatu.
Atsižvelgiant į atleistų darbuotojų darbo patirtį (daugiau kaip 5 m. darbo stažas) esant įdarbinimo
galimybėms šiems darbuotojams siūlyti įsidarbinti VVG administracijoje.
Pagal „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros strategiją 2015 - 2020 metams“ yra numatyti 5 etatai, kurie vykdys
žemiau lentelėje nurodytas pareigybes, todėl nuo 2016 m. balandžio 28 d. prašoma VVG valdybos
narių VVG administracijoje įsteigti 5 naujus etatus: Vietos plėtros strategijos (toliau - VPS)
administravimo vadovo 1 etatą, VPS finansininko - buhalterio 1 etatą, VPS administratoriaus - 2
etatus, VPS viešųjų ryšių specialistas – 1 etatas bei įpareigoti VVG pirmininkę Vidą Vrubliauskienę
parengti pilnus pareigybių aprašymus ir juos patvirtinti įsakymu.
Pareigybės
Trumpas pareigybės aprašymas pagal VPS
pavadinimas ir etatų
skaičius
Vietos
plėtros Užtikrina VVG administracijos darbą, įgyvendinant VPS pagal taisyklių

strategijos (toliauVPS)
administravimo
vadovas – 1 etatas

reikalavimus, metodinius VVG administravimo nurodymus, valdo
paramos lėšų srautus pagal viešųjų lėšų administravimo tvarką.
Minimalūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį išsilavinimą;
- ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį ES projektų valdymo srityje arba
turėti ne mažesnę negu 5 m. darbo patirtį VPS administravimo ir
įgyvendinimo srityje.
VPS finansininkas - Užtikrina VVG gautų viešųjų lėšų administravimo tvarką, geba vykdyti
buhalteris – 1 etatas ne pelno siekiančių organizacijų buhalterinę apskaitą, planuoti ir
administruoti projektines viešąsias lėšas.
Minimalūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį išsilavinimą buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
- ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir
(arba) finansų valdymo srityje arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo
patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje
įgyvendinant VPS.
Kiti VVG administracijos darbuotojai:
VPS
Administruoja VPS pagal VPS atrankos ir administravimo taisykles.
administratorius –
Minimalūs reikalavimai:
2 etatai
- turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį
projektų valdymo srityje arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį
VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje.
VPS viešųjų ryšių
Vykdo VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiksmus.
specialistas –
Minimalūs reikalavimai:
1 etatas
- turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat turėti žinių LEADER metodo
įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse arba turėti ne
mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo
srityje.

NUTARTA. Dėl VVG administracijos darbuotojų etatų ir pareigybių nustatymo.
1 nutarimas 8.2 klausimu:
7 balsai „už“ (vienbalsiai) nuo 2016 m. balandžio 30 d. iš Strategijos rengimo buhalterio –
finansininko pareigybių atleisti Jolitą Krasaukienę, dirbusią 0,5 etatu, iš Strategijos rengimo
administratoriaus pareigybių atleisti Brigitą Montvilaitę, dirbusią 0,5 etatu bei iš Strategijos
rengimo administratoriaus pareigybių atleisti Vidą Vrubliauskienę dirbusią 0,5 etatu. Atsižvelgiant
į atleistų darbuotojų darbo patirtį (daugiau kaip 5 m. darbo stažas) esant įdarbinimo galimybėms
šiems darbuotojams siūlyti įsidarbinti VVG administracijoje.
2 nutarimas 8.2 klausimu:
7 balsai „už“ (vienbalsiai) nuo 2016 m. gegužės 1 d. panaikinti Alytaus rajono vietos
veiklos grupės administracijos Strategijos rengimo administratoriaus ir Strategijos rengimo
buhalterio – finansininko etatus.
3 nutarimas 8.2 klausimu:
7 balsai „už“ (vienbalsiai) nuo 2016 m. balandžio 28 d. pagal „Alytaus rajono ir Birštono
savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategiją 2015 - 2020
metams“ VVG administracijoje įsteigti 5 etatus:
Pareigybės
Trumpas pareigybės aprašymas pagal VPS
pavadinimas ir etatų

skaičius
Vietos
plėtros
strategijos (toliauVPS)
administravimo
vadovas – 1 etatas

Užtikrina VVG administracijos darbą, įgyvendinant VPS pagal taisyklių
reikalavimus, metodinius VVG administravimo nurodymus, valdo
paramos lėšų srautus pagal viešųjų lėšų administravimo tvarką.
Minimalūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį išsilavinimą;
- ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį ES projektų valdymo srityje arba
turėti ne mažesnę negu 5 m. darbo patirtį VPS administravimo ir
įgyvendinimo srityje.
VPS finansininkas - Užtikrina VVG gautų viešųjų lėšų administravimo tvarką, geba vykdyti
buhalteris – 1 etatas ne pelno siekiančių organizacijų buhalterinę apskaitą, planuoti ir
administruoti projektines viešąsias lėšas.
Minimalūs reikalavimai:
- turėti aukštąjį išsilavinimą buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
- ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir
(arba) finansų valdymo srityje arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo
patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje
įgyvendinant VPS.
Kiti VVG administracijos darbuotojai:
VPS
Administruoja VPS pagal VPS atrankos ir administravimo taisykles.
administratorius –
Minimalūs reikalavimai:
2 etatai
- turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį
projektų valdymo srityje arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį
VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje.
VPS viešųjų ryšių
Vykdo VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiksmus.
Minimalūs reikalavimai:
specialistas –
- turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat turėti žinių LEADER metodo
1 etatas
įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse arba turėti ne
mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo
srityje.
Įpareigoti VVG pirmininkę Vidą Vrubliauskienę parengti pilnus pareigybių aprašymus ir
juos patvirtinti įsakymu.
8.3. SVARSTYTA Dėl VVG administracijos darbuotojų atlyginimo nustatymo.
VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė informavo VVG valdybos narius, kad VVG
administracijoje gali dirbti tik tie darbuotojai, kurie atitinka projektui „Alytaus rajono ir Birštono
savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategija 2015 2020 metams“ keliamus visus kvalifikacinius reikalavimus, o darbuotojams darbo užmokestis
mokamas pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. patvirtintas taisykles „Dėl Vietos
plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3D-8 14 punktą , atsižvelgiant į darbuotojų darbo patirtį.
Šaltinis:
(http://www.infolex.lt/praktika/test/Default.aspx?id=7&item=doc&AktoId=350965 ).
Pagal taisykles būsimiems pretendentams dirbti VVG turi būti aiškiai apibrėžta VVG
administracijos darbuotojų įdarbinimo tvarka, todėl įpareigoti VVG pirmininkę Vidą
Vrubliauskienę parengti Darbuotojų įdarbinimo tvarką VVG administracijoje.
NUTARTA.

1 nutarimas 8.3. klausimu
7 balsai „už“ (vienbalsiai) patvirtinti, kad VVG administracijoje gali dirbti tik tie
darbuotojai, kurie atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, o darbuotojams darbo užmokestis
mokamas pagal LR žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. patvirtintas taisykles „Dėl Vietos
plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3D-8 14 punktą bei atsižvelgiant į darbuotojų darbo patirtį.
Šaltinis:
(http://www.infolex.lt/praktika/test/Default.aspx?id=7&item=doc&AktoId=350965 )
2 nutarimas 8.3. klausimu
7 balsai „už“ (vienbalsiai) patvirtinti,
Įpareigoti VVG pirmininkę Vidą Vrubliauskienę parengti Darbuotojų įdarbinimo tvarką
VVG administracijoje.
8.4. SVARSTYTA. Dėl VVG administracijos darbuotojų priėmimo.
VVG valdybos pirmininkas Arvydas Balčiūnas informavo VVG valdybos narius, kad
VVG administracijoje įkurti 5 nauji etatai, o visi buvusieji VVG administracijos darbuotojai nuo
2016 m. balandžio 30 d. bus atleisti. VVG atsirado įsidarbinimo galimybių, todėl yra gauta Vidos
Vrubliauskienės prašymas dirbti Vietos plėtros strategijos administravimo vadovo pareigybėse - 1
etatu (patirtis daugiau kaip 5 m.) (prašymas pridedamas), Brigitos Montvilaitės prašymas dirbti
Vietos plėtros strategijos administravimo administratoriaus pareigybėse - 1 etatu (patirtis daugiau
kaip 5 m.) (prašymas pridedamas), Jolitos Krasaukienės prašymas dirbti Vietos plėtros strategijos
administravimo finansininko – buhalterio pareigybėse 1 etatu (patirtis daugiau kaip 5 m.)
(prašymas pridedamas). Atsižvelgiant aukščiau minėtas aplinkybes ir į tai, kad darbuotojai atitinka
kvalifikacinius reikalavimus prašoma įdarbinti minėtus darbuotojus. Taip pat prašoma Vidai
Vrubliauskienei, kuri yra VVG pirmininkė dėl dokumentų pasirašymo paskirti atsakingą VVG
valdybos narį, kuris būtų įgaliotas pasirašyti įvairaus pobūdžio dokumentus, susijusius su Vidos
Vrubliauskienės asmeniu. Pagal Darbo kodekso nuostatas pateikę prašymus darbuotojai turi teisę
būti įdarbinti, nes organizacijoje atsirado įdarbinimo galimybių, o darbuotojai atitinka visus
kvalifikacinius reikalavimus. Darbuotojams darbo užmokestį mokėti pagal LR žemės ūkio ministro
2016 m. sausio 8 d. patvirtintas taisykles „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3D-8 14
punktą bei atsižvelgiant į darbuotojų darbo patirtį daugiau kaip 5 m. – bazinį darbo užmokestį
padidinant 50 proc.
Šaltinis:
(http://www.infolex.lt/praktika/test/Default.aspx?id=7&item=doc&AktoId=350965 )
VVG valdybos nariai pakviesti išsakyti nuomonę ir balsuoti aukščiau minėtais klausimais.
Vyko diskusija ir balsavimas.
NUTARTA. Dėl VVG administracijos darbuotojų priėmimo.
1 nutarimas 8.4. klausimu:
7 balsai „už“ (vienbalsiai) atsižvelgiant į Vidos Vrubliauskienės, Brigitos Montvilaitės,
Jolitos Krasauskienės patirtį (daugiau kaip 5 m. darbo stažas įgyvendinat Vietos plėtros strategijas)
nuo 2016 m. gegužės 1 d. Vietos plėtros strategijos administravimo vadovo pareigybėse - 1 etatu
įdarbinti Vidą Vrubliauskienę, Vietos plėtros strategijos administravimo finansininko – buhalterio
pareigybėse 1 etatu įdarbinti Jolitą Krasauskienę, Vietos plėtros strategijos administravimo

administratoriaus pareigybėse - 1 etatu įdarbinti Brigitą Monvilaitę. Su VVG adminsitracijos
darbuotojais darbo sutartys yra sudaromos taip kaip yra numatyta VVG įstatuose.
2 nutarimas 8.4. klausimu:
7 balsai „už“ (vienbalsiai) darbo užmokestį Vietos plėtros strategijos administravimo
vadovo pareigybėse - 1 etatu dirbančiais Vidai Vrubliauskienei, Vietos plėtros strategijos
administravimo administratoriaus pareigybėse - 1 etatu dirbančiai Brigitai Montvilaitei, Vietos
plėtros strategijos administravimo finansininko – buhalterio pareigybėse 1 etatu dirbančiai Jolitai
Krasauskienei mokėti vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. patvirtintų
taisyklių „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3D-8 14 punkte išdėstytomis ir VVG
administracijos darbuotojų pareigybes atitinkančiomis nuostatomis (pridedama) (šaltinis:
http://www.infolex.lt/praktika/test/Default.aspx?id=7&item=doc&AktoId=350965 ) ir atsižvelgiant
į darbuotojų daugiau kaip 5 m. darbo patirtį visiems aukščiau minėtiems darbuotojams bazinį
darbo užmokestį padidinti 50 proc.
3 nutarimas 8.4. klausimu:
7 balsai „už“ (vienbalsiai) su Vida Vrubliauskiene darbo sutartį ir kitus ateityje su
Vietos plėtros strategijos administravimo vadovo pareigybėmis susijusius dokumentus pasirašyti
įpareigojama Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos narė Giedrė Aldonienė.

Susirinkimo pirmininkas

Arvydas Balčiūnas

Susirinkimo sekretorė

Giedrė Aldonienė

