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Posėdis įvyko 2019 m. sausio 2 d. 13 00 – 13 47 val.  

 Posėdžio pirmininkė Regina Lukošienė 

 Posėdžio sekretorė Greta Duduravičienė 

 Dalyvavo: 7 valdybos nariai iš 11 narių, Raseinių rajono vietos veiklos grupės 

„Raseinių krašto bendrija“ darbuotojai Vincas Blinstrubas (VVG pirmininkas, VPS administravimo 

vadovas), Ginta Balsienė (VPS finansininkė), Greta Duduravičienė (VPS administratorė), Irena 

Dapkuvienė (VPS viešųjų ryšių specialistė), sąrašas pridedamas. Kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ. 

1.  Dėl 2019 m. planuojamų kvietimų teikti vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros 

strategiją „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“. 

2.  Dėl Raseinių r. VVG visuotinio ataskaitinio susirinkimo 2019 m. organizavimo. 

3.  Dėl Raseinių r. VVG darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų tvirtinimo nuo 2019 m. 

sausio 2 d. 

4.  Einamieji klausimai. 

1. SVARSTYTA. Dėl 2019 m. planuojamų kvietimų teikti vietos projektų paraiškas pagal 

vietos plėtros strategiją „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros 

strategija“. 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas valdybos narius supažindino su Raseinių rajono vietos 

veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo veiksmų plane 2019 m. numatytais rengti kvietimais. Veiksmų plane 2019 m. yra 

numatyti kvietimai pagal visas priemones, todėl pirmininkas pasiūlė suplanuoti kvietimus sekančiai: 

II ketvirtį - VPS priemonėms „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ ir 

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS 

priemonėmis)“;  

 III ketvirtį - VPS priemonėms „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio 

verslo iniciatorius – NVO)“ ir „Bendradarbiavimas“;  

III – IV ketvirtį -  VPS priemonėms „Ūkio ir verslo plėtra“ ir „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. 

Posėdžio pirmininkė Regina Lukošienė paragino balsuoti dėl  šio pasiūlymo. 

BALSAVO:  Už –  7; Prieš –  0; Susilaikė –   0.    



NUTARTA: 2019 m. pagal ketvirčius skelbti numatytus kvietimus visoms suplanuotoms 

VPS priemonėms: 

II ketvirtį - VPS priemonėms „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ ir 

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS 

priemonėmis)“;  

III ketvirtį - VPS priemonėms „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO)“ ir „Bendradarbiavimas“;  

III – IV ketvirtį -  VPS priemonėms „Ūkio ir verslo plėtra“ ir „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. 

2. SVARSTYTA. Dėl Raseinių r. VVG visuotinio ataskaitinio susirinkimo 2019 m. 

organizavimo. 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas pasiūlė ataskaitinį susirinkimą organizuoti 2019 m. vasario 

27 d. 1300 val. 

Posėdžio pirmininkė Regina Lukošienė pasiūlė balsuoti dėl siūlomos datos ataskaitinio 

susirinkimo organizavimui. 

BALSAVO:  Už –  7; Prieš –  0; Susilaikė –   0.    

NUTARTA. Raseinių r. VVG visuotinį ataskaitinį susirinkimą  organizuoti 2019 m. vasario 

27 d. 1300 valandą. 

3. SVARSTYTA. Dėl Raseinių r. VVG darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų tvirtinimo 

nuo 2019 m. sausio 2 d. 

Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė nusišalino nuo 3 klausimo svarstymo. 

VPS finansininkė Ginta Balsienė informavo, kad Pagal Žemės ūkio ministerijos pakeistas 

VPS administravimo taisykles (keitimas atliktas 2018-11-06 įsakymu Nr. 3D-789 (nuo 2018-11-08) 

(TAR, 2018, Nr. 2018-18013) nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi VVG administracijos darbuotojų 

darbo užmokesčio apskaičiavimo metodika. Šis keitimas atliktas, nes keičiama valstybės tarnautojų 

darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka, keičiasi kategorijos bei bazinis dydis. Tinkamų finansuoti 

išlaidų įkainis: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio bazinis įkainis – suma, apskaičiuojama 

pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių 

pareiginių algų koeficientai“ pateikiamos lentelės 7 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės 

algos koeficientų intervalą išreikštą baziniais dydžiais, kurie yra nuo 7,4 iki 14 bazinių dydžių 

(taikoma VPS administravimo vadovui)  ir lentelės 8 eilutėje - nuo 6,4 iki 12 bazinių dydžių 

(taikoma VPS administratoriui, finansininkui ir viešųjų ryšių specialistui). 

Valdybos narė Virginija Šadauskienė pasiūlė nuo 2019 m. sausio 2 d. visiems darbuotojams 

pakeisti darbo sutartis nustatant VPS administravimo taisyklėse patvirtintus galimus pareiginės 



algos koeficientus (bazinius dydžius), VPS administravimo vadovui - 10, VPS administratorei - 6,4, 

VPS viešųjų ryšių specialistei - 9, VPS finansininkei - 9.   

Posėdžio pirmininkė Regina Lukošienė  pasiūlė balsuoti už pateiktą siūlymą. 

BALSAVO:  Už –  6; Prieš –  0; Susilaikė –   0; Nusišalino – 1. 

NUTARTA. Pritarti Raseinių r. VVG darbuotojų darbo sutarčių keitimui ir nuo 2019 m. 

sausio 2 d. nustatyti pareiginės algos koeficientus (bazinius dydžius): VPS administravimo vadovui 

- 10, VPS administratorei - 6,4, VPS viešųjų ryšių specialistei - 9, VPS finansininkei - 9.  

4. Einamieji klausimai. 

4.1. Pirmininkas Vincas Blinstrubas supažindino su pasibaigusiu paraiškų rinkimu pagal VPS 

priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. Per kvietimą gautos 7 

paraiškos. Šiuo metu vyksta šių ir per ankstesnius kvietimus gautų paraiškų vertinimai.  

4.2. Valdybos pirmininkė Loreta Sirvidienė priminė, kad 2019 m. bus penkiolika metų, kai  

susikūrė Raseinių r. VVG. Šią progą reikėtų paminėti suorganizuojant renginį. 

Pirmininkas Vincas Blinstrubas pasiūlė Raseinių r. VVG jubiliejaus proga rugpjūčio arba 

rugsėjo mėn. surengti konferenciją. 

Nutarimo šiais klausimais nebuvo priimta. 

 

 

 Posėdžio pirmininkė                                             Regina Lukošienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                             Greta Duduravičienė 


