
VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS ELEKTRONINIU PAŠTU Nr. 2022-V-6 

 

 

Du tūkstančiai dvidešimtų antrų metų gruodžio mėnesio 23 diena 

 

 

Viršuliškių skg. 38, Vilnius 

 

 

Posėdis įvyko 2022 m. gruodžio 19 d.- 23 d. Posėdis organizuotas elektroniniu būdu. 

Susirinkimo pirmininkė: Anželika Kerbed 

Susirinkimo sekretorė: Simona Jasiūnė 

 

2022 m. gruodžio 19 d. A.Kerbed pasiūlė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 

darbo reglamento 13 punktu organizuoti e-posėdį (el. paštu) ir svarstyti sprendimo projektą. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl  Vilniaus r. VVG darbuotojams atlyginimo skaičiavimo  pasikeitimo nuo 2023-01-01, 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, 

valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės 

algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo pakeitimu 2022 m. 

lapkričio 17 d. Nr. XIV-1530, 3 str. pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 

2023 metais – 186 Euro. 

2. Patvirtinti priedą už darbo stažą nuo 2023-01-01 atsižvelgiant į VPS vykdytojos 

darbuotojo VPS administravimo patirtį už kiekvienus paskesnius darbo metus, skiriant 

(nuosekliai) po 1 proc. pareiginės algos kiekvienais metais. 
  
3. Dėl  Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraščio 2023 m. 

4. Keičiamas 25 kvietimo Vietos projektų finansavimo sąlygų VPS priemonės „Ūkio ir 

verslo plėtra“ Nr.LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ 

Nr. LEADER-19.2-6, apraše 4.3.3.1. punktas: „Įgyvendinti projektą per nurodytą 

laikotarpį, kuris neviršija 36 mėnesių nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo 

dienos (įgyvendinimo trukmė nurodoma paramos paraiškoje (verslo plane)“. (FSA 

patvirtintas 2020-06-22 Nr.2020-V-3). 

     

 
 

2022 m. gruodžio 19 d. visiems  15 valdybos nariams el. paštu buvo išsiųsta informacinė 

medžiaga. 

 

 

SVARSTYTA. 

 

1. Vilniaus r. VVG darbuotojų atlyginimo skaičiavimo  pasikeitimai nuo 2023-01-01, 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, 

valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų 

pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo 

pakeitimu 2022 m. lapkričio 17 d. Nr. XIV-1530, 3 str. pareiginės algos (atlyginimo) 

bazinis dydis 2023 metais – 186 Euro. 

2. Skirti priedą už darbo stažą nuo 2023-01-01 atsižvelgiant į VPS vykdytojos 

darbuotojo VPS administravimo patirtį už kiekvienus paskesnius darbo metus, 

skiriant (nuosekliai) po 1 proc. pareiginės algos kiekvienais metais. 

3. Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraštis 2023 m. 

4. Keisti 25 kvietimo Vietos projektų finansavimo sąlygų VPS priemonės „Ūkio ir 

verslo plėtra“ Nr.LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui 



plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6, apraše 4.3.3.1. punktą: „Įgyvendinti projektą per 

nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 36 mėnesių nuo vietos projekto vykdymo sutarties 

pasirašymo dienos (įgyvendinimo trukmė nurodoma paramos paraiškoje (verslo 

plane)“. (FSA patvirtintas 2020-06-22 Nr.2020-V-3). 

 

 

Remiantis tuo Vilniaus rajono VVG siūlo pritarti:  

1. Vilniaus r. VVG darbuotojų atlyginimo skaičiavimo  pasikeitimams nuo 2023-01-01, 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, 

valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų 

pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo 

pakeitimu 2022 m. lapkričio 17 d. Nr. XIV-1530, 3 str. pareiginės algos (atlyginimo) 

bazinis dydis 2023 metais – 186 Euro. 

2. Priedui už darbo stažą nuo 2023-01-01 atsižvelgiant į VPS vykdytojos darbuotojo 

VPS administravimo patirtį už kiekvienus paskesnius darbo metus, skiriant 

(nuosekliai) po 1 proc. pareiginės algos kiekvienais metais. 

3. Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraštis 2023 m. 

4. 25 kvietimo Vietos projektų finansavimo sąlygų VPS priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra“ Nr.LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ Nr. 

LEADER-19.2-6, apraše 4.3.3.1. punkto: „Įgyvendinti projektą per nurodytą 

laikotarpį, kuris neviršija 36 mėnesių nuo vietos projekto vykdymo sutarties 

pasirašymo dienos (įgyvendinimo trukmė nurodoma paramos paraiškoje (verslo 

plane)“ patikslinimui. (FSA patvirtintas 2020-06-22 Nr.2020-V-3). 

 

Valdybos narių pateiktų nuomonių suvestinė: 

 

Apklausos metu savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškė 13 iš 15 Valdybos narių, todėl 

vadovaujantis Vilniaus raj. VVG valdybos darbo reglamento 15 punktu, apklausa laikoma įvykusia. 

13 valdybos narių pritarė: 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atstovaujama organizacija Projektui pritarė/ 

Nepritarė/ 

nedalyvavo 

1.  Renata Mickevič Mickūnų seniūnijos seniūnė Pritarė 

2.  German Komarovski Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros 

centro direktorius 

Pritarė 

3.  Aleksandr Liachovič Vilniaus rajono savivaldybės Viešųjų 

pirkimų skyriaus vedėjas 

Pritarė 

4.  Elina Dovgerd Vilniaus rajono savivaldybės Investicijų 

skyriaus specialistė 

Pritarė 

5.  Česlava Zadranovič Mickūnų jaunimo bendruomenė Nedalyvavo 

6.  Vladyslav Maliuk Sužionių bendruomenė Nedalyvavo 

7.  Loreta Falčik Slabados kaimo bendruomenė Pritarė 

8.  Dariuš Kondratovič Visuomeninė organizacija Nemėžio 

kaimo bendruomenė  

Pritarė 

9.  Joana Šekštelienė Čekoniškių bendruomenės 

atstovė 

Pritarė 

10.  Eva Kanaškova Mickūnų bendruomenė Pritarė 

11.  Tadeušas Žygis UAB „Anvitus“ vadovas Pritarė 

12.  Jelena Polujanska UAB Vestimenta Pritarė 

13.  Kamilia Borkovska MB Kamilės projektai Pritarė 

14.  Roman Tomaševski UAB Rojasa Pritarė 

15.  Julija Helena Blaževičiutė Juodšilių seniūnijos kaimų 

bendruomenė 

Pritarė 



1. Vilniaus r. VVG darbuotojų atlyginimo skaičiavimo  pasikeitimams nuo 2023-01-01, 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, 

valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės 

algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo pakeitimu 2022 m. 

lapkričio 17 d. Nr. XIV-1530, 3 str. pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 

2023 metais – 186 Euro. 

   

Klausimų ir pastabų nebuvo gauta. 

 

BALSUOTA. 13 - UŽ 

 

 

2. Priedui už darbo stažą nuo 2023-01-01 atsižvelgiant į VPS vykdytojos darbuotojo VPS 

administravimo patirtį už kiekvienus paskesnius darbo metus, skiriant (nuosekliai) po 1 

proc. pareiginės algos kiekvienais metais. 

 

Klausimų ir pastabų nebuvo gauta. 

 

BALSUOTA. 13 - UŽ 

 

 

3. Vilniaus r. VVG skelbiamų kvietimų tvarkaraštis 2023 m. 

 

Klausimų ir pastabų nebuvo gauta. 

 

BALSUOTA. 13 - UŽ 

 

4. 25 kvietimo Vietos projektų finansavimo sąlygų VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

Nr.LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ Nr. LEADER-

19.2-6, apraše 4.3.3.1. punkto: „Įgyvendinti projektą per nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 

36 mėnesių nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos (įgyvendinimo 

trukmė nurodoma paramos paraiškoje (verslo plane)“ patikslinimui. (FSA patvirtintas 2020-

06-22 Nr.2020-V-3). 

 

    Pastaba buvo gauta iš valdybos narės Elinos Dovgerd elektroniniu paštu 2022 12 21 dieną, 

siūlant teikti keičiamų/tikslinamų dokumentų lyginamąjį variantą. Į siūlymą buvo atsižvelgta ir 

atsakyta elektroniniu paštu 2022 12 21 dieną, kad pateiktoje dokumentacijoje yra pateiktas 

lyginamasis variantas. 

 

BALSUOTA. 13 - UŽ 

 

 

PRIDEDAMA.  

 

1. Kvietimo Nr. 25 FSA aprašas su pakeitimais. 

 

                          

 

 

Susirinkimo pirmininkė                          Anželika Kerbed 

 

Susirinkimo sekretorė    Simona Jasiūnė 


