
                                                                                                                                IŠRAŠAS 

ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2017 m. balandžio 14 d.  Nr. VVG-VALD-2017-1 

Šakiai 

 

Posėdis įvyko:                        13.30 val. 

Posėdžio pirmininkė: Aušra Slidziauskienė 

Posėdžio sekretorė:                      Alina Baltrušaitienė 

Dalyvauja: 13 (iš 13) Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių: Aušra 

Slidziauskienė, Vaida Brazaitienė, Vilma Greičienė, Arvydas Babušis, Daiva Puidokienė, 

Aurimas Staugaitis, Martynas Mockevičius, Armintas Dubickas, Aurelija Maksvytienė, 

Mindaugas žindžius, Egidija Grigaitienė, Juozas Dainelis ir Tautvydas Šukys (kvietimas 

dalyvauti valdybos posėdyje ir posėdžio darbotvarkė pridedama). Kvorumas yra (dalyvių sąrašas 

pridedamas). 

Posėdžio pirmininkė Aušra Slidziauskienė pristato posėdžio darbotvarkę ir pasiūlo už 

darbotvarkę balsuoti. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl valdybos pirmininko išrinkimo.  

2. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016 m. veiklos ataskaitos svarstymo.  

3. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. 

4. Dėl darbuotojų kandidatūrų tvirtinimo (dėl  VPS  administravimo vadovo ir VPS viešųjų 

ryšių specialisto 2016-2023 metų strategijos vykdymui  patvirtinimo ir atlyginimo dydžio 

nustatymo pagal LR ŽŪM įsakymu patvirtintas vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles). 

5. Dėl išstojimo iš vietos veiklos grupės narių. 

6. Kiti klausimai. 

 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) pritarti posėdžio darbotvarkei. 

1. SVARSTYTA. Dėl valdybos pirmininko išrinkimo. 

Posėdžio pirmininkė Aušra Slidziauskienė informavo valdybos narius, kad 2017 m. sausio 

31 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime, protokolo Nr. VVG-

VISUOT-2017-1, naujai trejų metų kadencijai išrinkus vietos veiklos grupės vienasmenį 

valdymo organą - pirmininką ir kolegialų valdymo organą – vietos veiklos grupės valdybą, šie 

valdymo organai 2017 m. vasario 17 d. buvo įregistruoti juridinių asmenų registre, kaip tai 
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numatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.66 str. „Juridinių asmenų registro 

duomenys“ 3 d. „Kai pasikeičia šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyti duomenys, juridinis asmuo 

privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre per 

30 d. nuo pakeitimų padarymo dienos“. Pagal 2015 m. lapkričio 27 d. Šakių krašto vietos veiklos 

grupės įstatų 8.4. p. „valdybos nariai iš savo tarpo renka valdybos pirmininką“. Posėdžio 

pirmininkė Aušra Slidziauskienė kvietė siūlyti kandidatūras Šakių krašto vietos veiklos valdybos 

pirmininko pareigoms eiti. Valdybos nariai pasiūlė vienintelę VVG valdybos pirmininko 

kandidatūrą – Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkę Aušrą Slidziauskienę. 

NUTARTA: („už“ – 12, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 1) vadovaujantis įstatų 8.4. p. „valdybos 

nariai iš savo tarpo renka valdybos pirmininką“ Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 

pirmininke  kolegialaus valdymo organo – valdybos, išrinktos 2017 m. sausio 31 d. visuotiniame 

narių susirinkime, protokolo Nr. VVG-VISUOT-2017-1, valdymo laikotarpiui išrinkti Aušrą 

Slidziauskienę.  

2. SVARSTYTA. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016 m. veiklos ataskaitos 

svarstymo.  

 Pirmininkė Aušra Slidziauskienė, vadovaudamasi 2015 m. lapkričio 27 d. Šakių krašto vietos 

veiklos grupės įstatų 9.2.7. p. „rengia vietos veiklos grupės ataskaitą bei teikia ją svarstyti vietos 

veiklos grupės valdybai“,  pristatė Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016 m. veiklos ataskaitą 

(pridedama). Finansinę atskaitomybę už 2016 m. pristatė Šakių krašto vietos veiklos grupės 

vietos plėtros strategijos finansininkė A. Baltrušaitienė (pridedama). Su finansine atskaitomybe 

valdybos nariai buvo supažindinti iš anksto, t.y. atskaitomybė valdybos nariams susipažinimui 

buvo išsiųsta elektroniniu paštu. Pastabų, papildymų ar pataisymų 2016 m. veiklos ataskaitai ir 

finansinei atskaitomybei valdybos nariai nepareiškė.  

 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) vadovaujantis įstatų 8.5.4. p. „svarsto pirmininko parengtą 

vietos veiklos grupės ataskaitą“ pritarti Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016 m. veiklos 

ataskaitai bei finansinei atskaitomybei. 

3. SVARSTYTA. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. 

Šakių krašto VVG pirmininkė Aušra Slidziauskienė pristatė susirinkusiems valdybos nariams 

planuojamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlė susirinkimą sušaukti 2017 metų 

balandžio 28 d. 14.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos pastato posėdžių salėje.  

      Siūloma visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.  

2. Kiti klausimai.  

NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) vadovaujantis įstatų 8.5.1. p. „inicijuoti visuotinio narių 

susirinkimo sušaukimą“  pritarti visuotinio narių susirinkimo darbotvarkei ir susirinkimo 
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sušaukimui 2017 metų balandžio 28 d. 14.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos 

pastato posėdžių salėje.  

4. SVARSTYTA. Dėl darbuotojų kandidatūrų tvirtinimo (dėl  VPS  administravimo vadovo 

ir VPS viešųjų ryšių specialisto 2016-2023 metų strategijos vykdymui  patvirtinimo ir atlyginimo 

dydžio nustatymo pagal LR ŽŪM įsakymu patvirtintas vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles). 

Pirmininkė Aušra Slidziauskienė kalbėjo, kad nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. Šakių krašto vietos 

veiklos grupėje dirbo tik viena darbuotoja – VPS finansininkė. Vietos veiklos grupės 

administraciją reikia papildyti VPS administravimo vadovo ir VPS viešųjų ryšių specialisto 

pareigybių darbuotojais. 

Informacija apie įvyksiantį valdybos posėdį skelbta internetinėje svetainėje 

www.sakiukrastovvg.lt. 

4.1. SVARSTYTA. Dėl VPS  viešųjų ryšių specialisto 2016-2023 metų strategijos 

vykdymui  patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo pagal LR ŽŪM įsakymu patvirtintą 

vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklėse numatytą galimą mokėti atlyginimo dydį  VPS  viešųjų ryšių 

specialistui. 

Pirmininkė Aušra Slidziauskienė pristatė valdybos nariams VPS viešųjų ryšių specialistui 

galimą mokėti atlyginimą, numatytą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 

8 d. įsakymo Nr. 3D-8 “Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo” 1.1.1. ir 2.1.1. eilutėse: 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. Pirmininkė taip pat supažindino valdybos narius su Administravimo taisyklių 

nuostata, kad VVG valdybos sprendimu VPS vykdytojos  administravimą atliekantiems 

darbuotojams darbo teisinių santykių pradžioje  ir jų eigoje gali būti mokamas didesnis negu 

bazinis darbo užmokestis, atsižvelgiant į VPS  vykdytojos darbuotojo VPS administravimo 

patirtį 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu. Kadangi kandidatės VPS viešųjų 

ryšių specialisto pareigybei užimti VPS administravimo patirties neturi, joms didesnis negu 

bazinis darbo užmokestis negali būti mokamas. 

NUTARTA: („už“ – 13, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 0) VPS viešųjų ryšių specialiste 2016-

2023 metų strategijos vykdymui ne viso darbo laiko (0,5 etato) darbo krūviu patvirtinti Grinutę 

Šnirpūnienę, nustatant A12 pareigybės kategorijos bazinio atlyginimo dydį, proporcingai 

mokamą dirbamam darbo laikui.  

http://www.sakiukrastovvg.lt/
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4.2. SVARSTYTA. Dėl VPS administravimo vadovo 2016-2023 metų strategijos 

vykdymui  patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo pagal LR ŽŪM įsakymu patvirtintą 

vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklėse numatytą galimą mokėti atlyginimo dydį  VPS  administravimo 

vadovui. 

Pirmininkė Aušra Slidziauskienė pristatė valdybos nariams VPS administravimo vadovui 

galimą mokėti atlyginimą, numatytą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 

8 d. įsakymo Nr. 3D-8 “Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo” 1.1.1. ir 1.1.1.1. eilutėse: 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 A13 pareigybės kategoriją ir jai priskirtą pareiginės 

algos koeficientą. Pirmininkė taip pat supažindino valdybos narius su Administravimo taisyklių 

nuostata, kad VVG valdybos sprendimu VPS vykdytojos  administravimą atliekantiems 

darbuotojams darbo teisinių santykių pradžioje  ir jų eigoje gali būti mokamas didesnis negu 

bazinis darbo užmokestis, atsižvelgiant į VPS  vykdytojos darbuotojo VPS administravimo 

patirtį 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu. Kadangi kandidatės VPS 

administravimo vadovo pareigybei užimti VPS administravimo patirties neturi, joms didesnis 

negu bazinis darbo užmokestis negali būti mokamas. 

NUTARTA: („už“ – 11, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 2) VPS administravimo vadove 2016-2023 

metų strategijos vykdymui ne viso darbo laiko (0,5 etato) darbo krūviu patvirtinti Laiminą 

Auštrienę (nustatant A13 pareigybės kategorijos bazinio atlyginimo dydį, proporcingai mokamą 

dirbamam darbo laikui). 

5. SVARSTYTA. Dėl išstojimo iš vietos veiklos grupės narių. 

Pirmininkė Aušra Slidziauskienė supažindino valdybos narius su vietos veiklos grupės nario 

Šakių jaunimo sąjungos  „Apskritasis stalas“ 2016 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. R-7.  Rašte 

prašoma Šakių jaunimo sąjungą „Apskritasis stalas“ išbraukti iš Šakių krašto vietos veiklos 

grupės narių, nes organizacijai finansiškai sudėtinga mokėti kasmetinį nario mokestį vietos 

veiklos grupei, kadangi „Apskritasis stalas“ negauna pajamų iš savo veiklos, nerenka iš narių 

jokių mokesčių ir turi tik su konkrečių projektų įgyvendinimu susijusias įplaukas, be to, 

organizacija neplanuoja ateityje vykdyti projektų, susijusių su vietos veiklos grupės strategija. 

NUTARTA: („už“ – 12, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 1) vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 22 d. 

Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime, protokolo Nr. 9, priimtu nario 

mokesčio tvarkos papildymo 8 p. “ VVG valdyba turi teisę dalinai arba visiškai atleisti nuo VVG 

nario mokesčio mokėjimo, VVG nariui pateikus motyvuotą raštišką prašymą“ siūlyti Šakių 
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jaunimo sąjungai  „Apskritasis stalas“ teikti prašymą vietos veiklos grupei dėl „Apskritojo stalo“ 

atleidimo nuo nario mokesčio mokėjimo,  taip siekiant, kad ši jaunimo organizacija atstovautų 

jaunus asmenis Šakių krašto vietos veiklos grupėje.  

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

6.1. SVARSTYTA. Dėl potencialių kandidatų į Šakių krašto vietos veiklos grupės narius 

pateiktų prašymų nagrinėjimo nutraukimo. 

 Pirmininkė Aušra Slidziauskienė informavo valdybos narius, kad 2015 m. rugsėjo 14 d. 

buvo gautas Kristinos Počepavičienės prašymas, o 2015 m. rugsėjo 15 d. buvo gautas Roko 

Urbaičio prašymas dėl įstojimo į vietos veiklos grupės narius. Asmenų prašymai buvo svarstyti 

2015 m. rugsėjo 15 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdyje, protokolo Nr. 8. 

Tuomet valdybos nariai sutartinai nusprendė valdybos posėdžio metu nepriimti galutinio  

sprendimo dėl įvardintų asmenų priėmimo į VVG narius, prašymų svarstymą atidėti sekančiam 

valdybos posėdžiui, pakviečiant kandidatus į VVG narius dalyvauti valdybos posėdyje. Tikslas - 

išklausyti stojimo į vietos veiklos grupę motyvus bei jų planuojamą indėlį strategijos vykdyme. 

Kitas Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 11 d., 

protokolo Nr. 10, bet jame kviestieji kandidatai vėl nedalyvavo. Tuomet valdybos nariai 

argumentavo, kodėl neteisinga naujus narius priimti jiems nedalyvaujant, nes taip neskatinamas 

naujų narių aktyvumas vietos veiklos grupėje. Kalbėta, jei narys net stojant į VVG negali ar 

nenori atvykti į  posėdį, tai vėliau į susirinkimus jo iš viso bus neįmanoma prisikviesti. 

Diskutuota, kad vietos veiklos grupės 2009 m. vasario 19 d. įstatų redakcijoje kaip vienas iš 

tikslų 10.8 punktu nurodyta „vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, 

stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį“, todėl labai normalus 

valdybos noras pažinti, išklausyti, o galbūt patarti ar pasitarti su nauju nariu apie tolimesnę 

veiklą, galimybes vietos veiklos grupėje. Sekantis valdybos posėdis, į kurį kviestieji kandidatai 

neatvyko jau trečią kartą, vyko 2016 m. kovo 4 d., protokolo Nr. 2. Tuomet klausimas dėl 

narystės vietos veiklos grupėje asmenims nedalyvaujant nebuvo svarstomas. Pirmininkė pabrėžė, 

jog toks potencialių kandidatų nenoras ar negalėjimas atvykti prisistatyti, išsakyti savo 

argumentus ir motyvus vietos veiklos grupės valdybos nariams yra nepriimtinas, todėl prašė 

valdybos narių nutraukti Kristinos Počepavičienės ir Roko Urbaičio pateiktų prašymų 

nagrinėjimą. Valdybos nariai kalbėjosi, jog akivaizdu, kad minėti asmenys akivaizdžiai pakeitė 

savo ketinimus dėl narystės vietos veiklos grupėje, tikriausiai tai yra užsiėmę asmenys, 

neturėsiantys/negalėsiantys skirti pakankamai laiko vietos veiklos grupės veiklai.  

NUTARTA: („už“ – 13, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 0) vadovaujantis Šakių krašto vietos 

veiklos grupės 2015 m. lapkričio 27 d. įstatų 8.5.5. p. „priima sprendimus narystės vietos veiklos 

grupėje klausimais“ nutraukti 2015 m. rugsėjo 14 d. Kristinos Počepavičienės ir 2015 m. rugsėjo 
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15 d. Roko Urbaičio pateiktų prašymų dėl priėmimo į Šakių krašto vietos veiklos grupę 

nagrinėjimą. Jei ateityje Kristina Počepavičienė ir Rokas Urbaitis parodytų susidomėjimą tapti 

vietos veiklos grupės nariais, jie turi teisę teikti naujus prašymus dėl įstojimo į Šakių krašto 

vietos veiklos grupės narius. 

6.2.  SVARSTYTA. Dėl nominacijos „Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko“ 

rezultatų aptarimo. 

Pirmininkė Aušra Slidziauskienė informavo valdybos narius, kad 2017 m. kovo 15 d. buvo 

gautas kvietimas dalyvauti Mykolo Romerio universiteto 2017 m. balandžio 12 d. 

organizuojamoje devintojoje praktinėje – mokslinėje konferencijoje „Efektyvumas viešajame 

sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“, skirtoje 

savivaldybėms ir vietos bendruomenėms (konferencijos programa pridedama). Konferencijos 

metu vyko Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos skelbto respublikinio bendruomenių konkurso „Bendruomenė – Švyturys 2016 – 

Kelias į sėkmę“ laureatų apdovanojimai. A. Slidziauskienė ir A. Baltrušaitienė pateikė šiam 

konkursui paraišką pagal pirmąją nominaciją „Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko“, 

kurioje potencialia pretendente nominacijai laimėti įvardino Lekėčių bendruomenės moterų 

veiklos klubo pirmininkę Vaidą Brazaitienę (paraiška pridedama). 2017 m. balandžio 5 d. 

Mykolo Romerio universiteto rektoriaus įsakymu paskelbta, kad šioje nominacijoje laimėtoja 

skelbiama Molėtų rajono savivaldybės Inturkės bendruomenės pirmininkė. Konferencijoje, 

kurios metu buvo apdovanoti nominantai, dalyvavo ir Lekėčių bendruomenės moterų veiklos 

klubo pirmininkė Vaida Brazaitienė, kuri pasidalino savo mintimis, įspūdžiais ir įžvalgomis apie 

šį konkursą bei kartu su kitais valdybos nariais aptarė konferencijoje skaitytus pranešimus. 

NUTARTA: nutarimų priimta nebuvo. 

 

 

Pirmininkė   (parašas)                         Aušra Slidziauskienė 

Sekretorė   (parašas)                         Alina Baltrušaitienė 
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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VALDYBOS POSĖDŽIO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ POSĖDYJE, SĄRAŠAS 

2017-04-14 

 

Eil. Nr. Valdybos nario 

vardas, pavardė 

Atstovaujama 

įstaiga, 

organizacija 

Atstovaujamas 

sektorius 

1. Vaida Brazaitienė Lekėčių moterų 

klubas 

NVO 

2. Vilma Greičienė Tarpučių 

bendruomenės 

centras 

NVO 

3. Arvydas Babušis 

 

Janukiškių 

bendruomenės 

centras 

NVO 

4. Daiva Puidokienė Gerdžiūnų 

bendruomenė 

NVO 

5. Aurimas Staugaitis  Asociacija 

„Išmanus 

jaunimas“ 

NVO 

6. Martynas 

Mockevičius 

Kidulių 

bendruomenės 

centras 

NVO 

7. Armintas Dubickas Ūkininkas Verslas 

8. Juozas Dainelis J. Dainelienės 

įmonė 

Verslas 

9. Aurelija 

Maksvytienė  

UAB „Ligitra“ Verslas 

10. Mindaugas 

Žindžius 

UAB „Jusmila“ Verslas 

11. Egidija Grigaitienė 

 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vietos valdžia 

12. Aušra 

Slidziauskienė 

 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vietos valdžia 

13. 

 

Tautvydas Šukys Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vietos valdžia 

 

 


