
 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-02-26 Nr. 02 

Ukmergė 

Posėdžio vieta: Posėdis vyko rašytinės procedūros būdu iki 2021 m. vasario 26 d. 12 val. elektroninio 

pašto adresais: a.balciuniene@ukmerge.lt ir r.kumetaitiene@ukmergesvvg.lt  

 

Posėdžio pirmininkė – Agnė Balčiūnienė 

Posėdžio sekretorė – Rasa Kumetaitienė 

 

Posėdyje dalyvavo 14 VVG valdybos narių:  

1. Agnė Balčiūnienė – valdžios sektorius; 

2. Vidmantas Krikštaponis - valdžios sektorius; 

3. Dalė Steponavičienė - valdžios sektorius; 

4. Reda Liubomirskienė - valdžios sektorius; 

5. Auksė Pusvaškienė - pilietinė visuomenė; 

6. Jonas Dragūnas - pilietinė visuomenė; 

7.  Vytautas Adolfas Marčauskas - pilietinė visuomenė; 

8. Ramunė Varnienė - pilietinė visuomenė; 

9. Gintautas Povylius - pilietinė visuomenė; 

10. Šarūnas Žentelis – verslo sektorius; 

11. Janina Stancikaitė-Strikienė - verslo sektorius; 

12. Algirdas Pupšys - verslo sektorius.  

13. Aldona Kabokienė, verslo sektorius; 

14. Saulius Rutavičius, valdžios sektorius. 

Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Miglės Rutkauskienės priėmimo į darbą VPS viešųjų ryšių specialisto pareigoms trijų 

mėnesių bandomajam laikotarpiui nuo 2021 m. kovo 2 d. 

2. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS priemonės „Smulkių 

bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant 

žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

tvirtinimo; 

3. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS priemonės „Investicijos į 

materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 

rinkodarai“  Nr.LEADER-19.2-4.2 tvirtinimo. 

 

SVARSTYTA. Miglės Rutkauskienės priėmimas į darbą VPS viešųjų ryšių specialisto pareigoms 

trijų mėnesių bandomajam laikotarpiui nuo 2021 m. kovo 2 d. 

 

Vadovaujantis Ukmergės rajono VVG įstatų 8.11.1. punktu,  Ukmergės r.  VVG valdyba  priima į 

darbą ir atleidžia darbuotojus, nustato jiems atlyginimo dydį. 2021 m. vasario 18 d. valdybos nariams 

buvo išsiųstas paklausimas dėl viešųjų ryšių  specialisto priėmimo į darbą: ar organizuoti posėdį 
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nuotoliniu būdu, kurio metu būtų suteikta galimybė pasisakyti atrinktai kandidatei, ar valdybos narių 

balsavimą dėl darbuotojo priėmimo į darbą organizuoti raštu. Dauguma valdybos narių pritarė 

balsavimui raštu.  

 

Valdybos nariams buvo pateikta informacija, kad į viešųjų ryšių specialisto pareigas buvo atrinkta 

Miglė Rutkauskienė. Kandidatė savarankiško domėjimosi paskatomis turi žinių  LEADER metodo 

įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse, turi aukštąjį išsilavinimą, todėl atitinka VPS 

viešųjų ryšių specialistui keliamus reikalavimus. Nauja darbuotoja bus priimta į darbą nuo 2021 m. 

kovo 2 d., su ja bus sudaryta darbo sutartis. Darbuotojos darbo sutartyje bus nurodytas 3 mėnesių 

bandomasis laikotarpis. Darbo užmokestis jai bus apskaičiuotas remiantis VPS Administravimo 

taisyklių (2016 m. sausio 8 d. Nr. 3D-8) 14.1.1.2. punkto 1.1.1.2. papunkčiu, taikant tinkamų 

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

apskaičiuojama pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnautojų pareigybių pareiginių algų koeficientai“ pateikiama lentelės 8 eilutėje  III įstaigų grupei 

priskirtą pareiginės algos koeficientų intervalą. Siūlomas pareiginės algos koeficientas – 6,56, t.y. 

toks pat, koks buvo nustatytas prieš tai dirbusiai viešųjų ryšių specialistei.  

Siūlyta pritarti darbuotojo įdarbinimui. 

Balsavo: „už“- 13; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 1.  

 

NUTARTA: Pritarti Miglės Rutkauskienės priėmimui į darbą VPS viešųjų ryšių specialisto 

pareigoms trijų mėnesių bandomajam laikotarpiui nuo 2021 m. kovo 2 d. 

 

SVARSTYTA.  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS priemonės „Smulkių 

bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio 

produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 tvirtinimas. 

FSA buvo išsiųstas  visiems  valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui ir peržiūrai. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. Vienbalsiai pritarta parengto FSA tvirtinimui. 

Balsavo: „už“- 14; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

NUTARTA: Patvirtinti parengtą FSA pagal VPS priemonės „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno 

nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą 

ir rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. 

 

SVARSTYTA.  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo (FSA) pagal VPS priemonės 

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 

rinkodarai“  Nr.LEADER-19.2-4.2 tvirtinimas. 

 

FSA buvo išsiųstas  visiems  valdybos nariams elektroniniu paštu susipažinimui ir peržiūrai. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. Vienbalsiai pritarta parengto FSA tvirtinimui. 

Balsavo: „už“- 14; „prieš” - 0;  „susilaikė“ - 0.  

 

NUTARTA: Patvirtinti parengtą FSA pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos 

sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“  Nr.LEADER-19.2-4.2. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                               Agnė Balčiūnienė 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                  Rasa Kumetaitienė  
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