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Radviliškis 

            

Posėdis įvyko: 2018-12-18, 18.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Ingrida Gladkienė 

Posėdžio sekretorius –  Edita Šiaulianskienė 

Dalyvauja VVG valdybos nariai: Arūnas Čižauskas, Ingrida Gladkienė, Arūnas Mickaitis, 

Audronė Motiejūnienė, Justinas Pranys, Artūras Radžiūnas,  Romalda Šiurnienė, Vitas Pranas 

Tutkus, Rūta Zaleskytė-Barzinskienė.  

VVG pirmininkas Romas Kalvaitis, VVG darbuotojai: projekto vadovė Andželika 

Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė. 

Nedalyvavo VVG valdybos nariai: Simona Kaštelianovienė, Gintaras Pilypas, Tomas 

Radvilavičius. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 2018-12-14 d. gauto rašto Nr. BRK-

6097 „Dėl vietos projektų vertinimo tvarkos pakeitimo“. 

2. Dėl darbo užmokesčio administracijos darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartį 

perskaičiavimo. 

3. Einamieji klausimai. 

  

Ingrida Gladkienė teiraujasi valdybos narių ar jie sutinka, kad posėdžio pirmininkė būtų 

Ingrida Gladkienė, o sekretorė Edita Šiaulianskienė. Visi valdybos nariai vienbalsiai sutinka. 

Ingrida Gladkienė valdybos narius supažindina su valdybos darbotvarkę ir paklausė narių 

ar visi sutinka su susirinkimo darbotvarke. Pasiūlė patvirtinti posėdžio darbotvarkę. „Už“ – 9, 

vienbalsiai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 2018-12-14 d. gauto 

rašto Nr. BRK-6097 „Dėl vietos projektų vertinimo tvarkos pakeitimo“. 

 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė informavo narius, kad 2018 m. gruodžio 14 

d. gautas raštas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) 

Nr. BRK-6097 „Dėl vietos projektų vertinimo tvarkos pakeitimo“, kuriame informuojama, kad  

pasikeitus 2018 m. lapkričio 29 d. Vietos projektų administravimo taisyklėms ir 2018 m. gruodžio 

12 d. NMA direktoriaus įsakymu pakeistu administravimo procedūrų aprašu nuo šiol VVG atlieka 

pati paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimą. Ir į tai, kad NMA nebespėja suvertinti visų turimų 

paraiškų, prašo apsvarstyti galimybę susigrąžinti vietos projektų paraiškas, kurios NMA buvo 

perduotos tinkamumo vertinimui atlikti. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 9, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 



NUTARTA: NMA tinkamumo skirti paramą vertinimui perduotų paraiškų nesusigražinti, 

Vietos projektų administravimo taisyklėse patvirtinta nauja vietos projektų vertinimo tvarka 

vadovautis ir taikyti sekančių Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ paprastų kvietimų teikti 

vietos projektus metu surinktoms paraiškoms. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl darbo užmokesčio administracijos darbuotojams dirbantiems pagal 

darbo sutartį perskaičiavimo. 

  

Kalbėjo: Projekto finansininkė Vida Stripeikienė informavo valdybos nariams, kad 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 

10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, kuris įpareigoja iki 2019 m. 

sausio 1 d. pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo 

užmokestį, jį padidinant 1,289 karto, bei atitinkamai pakeisti darbo sutartį su darbuotoju be 

išankstinio jo sutikimo. Taip pat nuo 2019 m. sausio 1 d. VVG darbuotojų atlyginimai 

perskaičiuojami pagal įsigaliosiantį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimą, 

bei Vietos projektų strategijos administravimo taisyklių reikalavimus. 

                Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė informavo narius, kad atlikus perskaičiavimus 

pagal darbo sutartį dirbantiems darbuotojams siūloma nustatyti mėnesinį darbo užmokestį:  

Projekto vadovei – 1 589,87 Eur, taikant 9,19 pareiginės algos koeficiento; 

Projekto finansininkei – 1 439,36 Eur, taikant 8,32 pareiginės algos koeficiento; 

Projekto administratorei – 1 439,36 Eur, taikant 8,32 pareiginės algos koeficiento; 

Viešųjų ryšių specialistui – 719,68 Eur, taikant 8,32 pareiginės algos koeficiento. 

Posėdžio pirmininkė teiraujasi valdybos narių ar turi pastebėjimų ir klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti, dėl administracijos darbuotojų dirbančiu pagal darbo sutartį darbo 

užmokesčio perskaičiavimo. 

 

BALSAVO: UŽ – 9, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Pritarti siūlymui dėl administracijos darbuotojų dirbančiu pagal darbo sutartį 

darbo užmokesčio perskaičiavimo, bei įpareigoti VVG pirmininką Romą Kalvaitį atlikti atitinkamus 

veiksmus dėl darbuotojų darbo užmokesčio perskaičiavimo. 

 

3. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

 

3.1. Dėl vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros 

strategija 2016–2023 m.“ keitimų patvirtinimo. 

 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė supažindino su Vietos plėtros strategijų 

atrankos taisyklių nauja redakciją bei pristatė valdybos nariams Vietos plėtros strategijos 

pakeitimus (pridedama). 

Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų ar klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo.  

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 9, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Pritarti vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos 

vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ keitimų patvirtinimui. 



3.2. Dėl Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. 

 

Kalbėjo: Pirmininkas Romas Kalvaitis pristatė VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijas, informavo valdybos narius, kad šiuo metu iš šešių 

vietos projekto paraiškų perduotu NMA yra gauti tris užklausimai, bei Igno Hofmano verslo vietos 

projektas patvirtintas, išsiųsta sutartis suderinimui su NMA.  

 

3.3. Dėl viešųjų ryšių specialisto darbo sąlygų pakeitimo. 

 

Kalbėjo: Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė informavo narius, kad viešųjų ryšių 

specialisto pagrindinė darbovietė nuo 2018 m. gruodžio 28 d. bus vietos veiklos grupė „Radviliškio 

lyderis“. Viešųjų ryšių specialistas dirbtu 20 valandų darbo savaitę (pirmadienį – ketvirtadienį nuo 

1300 iki 1700 val., penktadienį nuo 800 iki 1200 val.) 

Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų ar klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo.  

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 9, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Pritarti viešųjų ryšių specialisto darbo sąlygų pakeitimui. Įpareigoti VVG 

valdybos pirmininkę Ingridą Gladkienę atlikti atitinkamus veiksmus dėl darbo sutarties sąlygų 

pakeitimo.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Ingrida Gladkienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Edita Šiaulianskienė 

 

 

 


