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KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 128 

 

2018-10-05 

 

Posėdis įvyko 2018 m. spalio 5 d. 15.00 val. elektroninėje erdvėje (elektroniniu paštu 

informacija.krvvg@gmail.com). 

Posėdžio pirmininkas –  Tadas Venskūnas 

Posėdžio sekretorius – Vytautas Zubas  

Dalyvauja 10 valdybos narių (kvorumas yra): Rūta Dzikienė, Tadas Venskūnas, Darius 

Joneikis, Irena Kubiliūtė-Vedeikienė, Jurga Petrauskienė, Šarūnas Šukevičius, Aušra Starkutė-

Šyvokienė, Laimutė Rutkauskienė, Paulius Visockas, Irmantas Zalensas. 

Bendras valdybos narių skaičius 11. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl projekto administratorės Rasos Naudžienės darbo užmokesčio didinimo. 

 

SVARSTYTA. 1. Projekto administratorės Rasos Naudžienės darbo užmokesčio didinimas. 

 

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS), įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (toliau -VPS taisyklės) (nuoroda į  

VPS taisykles http://www.infolex.lt/ta/350965) 14 punkto 1.1.1 eilutės 5 papunkčiu „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). Kai VPS vykdytojos darbuotojo darbo užmokestis 

pasiekia didžiausią galimą darbo užmokestį pagal šį punktą, jo tolesnis finansinis 
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skatinimas iš VPS administravimo lėšų nėra tinkama finansuoti išlaida“, valdybos 

sprendimu VVG darbuotojui gali būti mokamas didesnis negu bazinis darbo užmokestis, 

atsižvelgiant į VPS administravimo patirtį ir jeigu VVG darbuotojo VPS administravimo 

patirtis yra daugiau kaip 5 m. – darbo užmokestis gali būti padidinamas 50 proc.   

2018 m. rugsėjo 28 d. buvo gautas projekto administratorės Rasos Naudžienės 

prašymas padidinti darbo užmokestį, pritaikant darbuotojo skatinimo priemones, pagal 

turimą patirtį įgyvendinant VPS. Projekto administratorė Rasa Naudžienė 5 metų patirtį 

sukaupė iki šių metų rugsėjo pabaigos. Patirtis skaičiuojasi bendrai VPS įgyvendinime, tiek 

dirbant Kauno r. VVG, tiek prieš tai buvusioje darbovietėje – Kazlų Rūdos savivaldybės 

(Sūduvos) VVG (VVG yra pateiktos darbo sutartys).  

Papildomo lėšų poreikio dėl šio siūlymo nereikės, pakaks suplanuoto VPS 

įgyvendinimo administravimui biudžeto, nes jo planas ir buvo grįstas tuo, jog sklandų VPS 

įgyvendinimą užtikrins darbuotojų patirtis.  

Primename, kad pagal VPS taisykles projekto administratorei vieno viso darbo etato 

darbo užmokesčio bazinis įkainis – suma, apskaičiuota pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 

priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų 

koeficientai“ pateikiamą A12 pareigybės kategoriją ir jai priskirtą pareiginės algos 

koeficientą. Ir iki šiol projekto administratoriai buvo taikomas 30 proc. priedas. 

Taigi, siūloma Rasai Naudžienei suteikti 50 proc. dydžio bazinio atlyginimo priedą dėl 

jos turimos 5 m. darbo patirties administruojant VPS. Ir padidintą darbo užmokestį mokėti 

po sprendimo įsigaliojimo ir darbo sutarties pakeitimo dienos.  

Balsavimas vyko elektroniniu paštu, visi posėdyje dalyvaujantys nariai atsakė į 

elektroninį laišką, kad klausimui pritaria.  

Balsavimas: Už – 10, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino - 0. 

 

NUTARTA. Pritarti projekto administratorės Rasos Naudžienės darbo užmokesčio 

padidinimui suteikiant  50 proc. dydžio bazinio atlyginimo priedą. 

 

 

Posėdžio pirmininkas   Tadas Venskūnas 

 

 

Posėdžio sekretorius    Vytautas Zubas 


