
  1 

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 130 

2018-12-13 

 

Posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 13 d. (15.00 – 17.00) val. J. Borutos g. 23, Rokai, Kaunas. 

Posėdžio pirmininkas – Paulius Visockas 

Posėdžio sekretorė – Rasa Naudžienė 

Dalyvauja 8 valdybos nariai (kvorumas yra): Rūta Dzikienė, Arūnas Kmieliauskas, Aušra 

Starkutė-Šyvokienė, Irena Kubiliūtė-Vedeikienė, Šarūnas Šukevičius, Paulius Visockas, Irmantas 

Zalensas, Jurga Petrauskienė (Priedas Nr. 1- dalyvių sąrašas). 

Bendras valdybos narių skaičius 11. 

Informuojama, kad visi Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) valdybos nariai 

buvo tinkamai informuoti apie susirinkimą. 

Bendru sutarimu posėdžiui pirmininkauja valdybos pirmininko pavaduotojas Paulius 

Visockas. Posėdžio pirmininkas sekretoriaujančiu asmeniu siūlo Rasą Naudžienę, pritariama 

vienbalsiai.  

Posėdžio pirmininkas pristato darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl  užsitęsusio Kvietimų Nr. 3 ir Nr. 5 vietos projektų vertinimo NMA; 

2. Dėl VPS įgyvendinimo eigos; 

3. Dėl kvietimo Nr. 6  ir Nr. 7 finansavimo sąlygų aprašų pakeitimo; 

4. Dėl administracijos darbuotojų darbo sutarčių pakeitimo ir darbo užmokesčio 

nustatymo nuo 2019 metų sausio 1 d. bei darbo sutarties pratęsimo; 

5. Einamieji klausimai. 
 

SVARSTYTA. Užsitęsęs Kvietimų Nr. 3 ir Nr. 5 vietos projektų vertinimas NMA. 

Pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė pristatė esamą situaciją dėl Kvietimų Nr. 3 ir Nr. 5 vietos 

projektų vertinimo vėlavimo. Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) projektų paraiškas 

turėjo įvertinti per 60 dienų, o jau praėję daugiau nei 90 dienų po projektų paraiškų perdavimo NMA, 

VVG paraiškas perdavė 2018 m. rugpjūčio 28 d.  Žemės ūkio ministerija (toliau ŽŪM) pakeitė 

vertinimo modelį, toliau visus vietos projektus galės vertinti pati VVG. Tačiau šių kvietimų 

vertinimas uždelstas, visi vertinimo terminai viršyti. Pirmininkė pateikė valdybai galimus situacijos 

sprendimo variantus: palikti projektų paraiškas baigti vertinti NMA, toliau patiems vertinti, bet 

akcentavo, kad kol kas nėra teisinio pagrindo tokiam vertinimui atlikti. 

Valdybos nariai siūlė į situaciją žiūrėti rimtai ir nesiimti toliau paraiškų vertinti patiems, kol 

negautas teisinis pagrindas, kad projektų paraiškų vertinimą toliau galėtų atlikti VVG. 
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Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už projektų paraiškų palikimą baigti vertinti NMA, o kai 

bus gautas teisinis pagrindas perimti vertinti VVG, tuomet ir spręsti kaip elgtis toliau. 

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0. 

NUTARTA. Palikti Kvietimų Nr. 3 ir Nr. 5 projektų paraiškas vertinti NMA, kol nebus 

gautas teisinis pagrindas VVG perimti projektų vertinimą. 

SVARSTYTA. 2. VPS įgyvendinimo eiga. 

Pirmininkė valdybai pristatė VPS įgyvendinimo eigą ir rezultatus: kiek projektų yra 

įgyvendintų, įgyvendinamų ir vertinamų. Kiek strategijos lėšų panaudota, kokių VPS priemonių 

kvietimai dar laukia (Priedas Nr. 2 – VPS įgyvendinimo lentelė). Buvo pasidžiaugta, kad jeigu bus 

teigiamai įvertintos visos šiuo metu gautos projektų paraiškos, tai jų jau yra lygiai pusė kaip planuota 

VPS rodikliuose, o planuojamų sukurti darbo vietų rodiklis netgi daugiau nei pusė.   

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

SVARSTYTA. 3. Kvietimo Nr. 6  ir Nr. 7 finansavimo sąlygų aprašų pakeitimas. 

Klausimo pranešėja Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad 

2018 m. lapkričio 29 d. buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kuriomis remiantis vertinami, 

įgyvendinami ir kontroliuojami vietos projektai. Atlikta Taisyklių 7 skyriaus pakeitimai, kuriuose 

numatoma, kad vietos projektų paraiškas vertina pačios VVG. Tikslinga pakeisti Kvietimų Nr. 6 ir 

Nr. 7 FSA 1.1. punktą ir nurodyti, kad projektų atranka vyks atsižvelgiant į naujausius taisyklių 

pakeitimus ir projektus toliau vertins pati VVG, neperduos jų vertinimo NMA. (Priedas Nr. 3 – 

Kvietimo Nr. 6 FSA, pakeitimas ir priedas Nr. 4, Kvietimo Nr. 7 FSA pakeitimas). 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti už kvietimo Nr. 6 FSA pakeitimus. 

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0. 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti už kvietimo Nr. 7 FSA pakeitimus. 

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0. 

NUTARTA: 

3.1. Patvirtinti Kvietimo Nr. 6 VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ 

veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 FSA pakeitimus. 

3.2. Patvirtinti Kvietimo Nr. 7 VPS priemonei „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos 

grupės teritorijoje“ LEADER-19.2-SAVA-7 FSA pakeitimus. 

SVARSTYTA. 4. Administracijos darbuotojų darbo sutarčių pakeitimas ir darbo užmokesčio 

nustatymas nuo 2019 metų sausio 1 d., bei darbo sutarties pratęsimas. 

Pirmininkė K. Švedaitė-Damašė 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 sausio 1 d. keičiasi VVG administracijos darbo užmokesčio 

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

tvarka, keičiasi kategorijos bei bazinis dydis. Tinkamų finansuoti išlaidų įkainis: vieno viso darbo 
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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. 

Siūlomas darbo sutarčių keitimas nuo 2019 m. sausio 1 d. visiems darbuotojams nustatyti ŽŪM 

patvirtintą galimą maksimalų koeficientą (Priedas Nr. 5), administracijos vadovei 14, 

administratoriams-konsultantams, projekto administratorei ir vyriausiajai finansininkei 12. Taip pat 

siūloma projekto administratorės R. Naudžienės sutartį (kuri baigiasi 2019 m. vasario 1 d.) pratęsti 

iki 2021 m. vasario 1 d. (toks sutarčių galiojimas yra visų administracijos darbuotojų).  

Diskutavo P. Visockas, Š. Šukevičius, J. Petrauskienė, R. Dzikienė, A. Kmieliauskas.   

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už pritarimą siūlymui.  

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0. 

NUTARTA: 

4.1. Pritarti darbo sutarčių keitimui  ir nuo 2019 m. sausio 1 d. visiems darbuotojams nustatyti 

ŽŪM patvirtintą galimą maksimalų koeficientą t. y. administracijos vadovei 14, administratoriams-

konsultantams, projekto administratorei ir vyriausiajai finansininkei 12. 

4.2. Pratęsti projekto administratorės R. Naudžienės darbo sutartį iki 2021 m. vasario 1 d. 

SVARSTYTA. 5. Einamieji klausimai. 

Pirmininkė supažindino su kitų metų planuojamais susitikimais. Sausio mėnesį valdyba turės 

rinktis į projektų atrankos komiteto posėdį, taip pat turės valdybos posėdį. Vasario mėnesį vyks 

visuotinis-rinkiminis narių susirinkimas. 

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                Paulius Visockas 

 

Posėdžio sekretorė                 Rasa Naudžienė 

 


