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Susirinkime dalyvauja: 10 VVG narių iš 13 (valdžios sektoriaus atstovai: Jonas Grybauskas, Živilė 

Dastikienė, verslo – Saulius Girčys, Rasa Rakauskienė, Inga Čižienė, pilietinės visuomenės – Stasys 

Virganavičius, Vytas Barzdaitis, Dovydas Demeškevičius, Algis Ališauskas, Viktorija Juknevičienė).  

Kvorumas yra, galima priimti sprendimus. 

Susirinkimo pirmininkas: Živilė Dastikienė 

Susirinkimo sekretorius: Lina Bernatavičienė 

Susirinkimo darbotvarkė:  

1. Dėl VVG finansinio plano 2018 m. keitimo. 

2. Dėl VVG finansinio plano 2019 m. svarstymo ir suderinimo. 

3. Dėl VVG VPS paramos sutarties keitimo. 

4. Kiti klausimai. Dėl VP finansavimo aprašų derinimo,  planuojamo kvietimo Nr. 6. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl VVG finansinio plano 2018 m. keitimo. 

L.Bernatavičienė pristatė VVG finansinio plano 2018 m. keitimą. Finansinis planas keičiamas, 

kadangi buvo sutaupyta lėšų komunalinėms paslaugoms, keitėsi darbo užmokesčio eilutės, taip pat 

papildomai įrašomas 100 eur VVGT narystės mokestis už 2016 m. (2016 m. buvo nesumokėtas) 

bei padidinamos lėšos vietos projektų kvietimų skelbimui, kadangi 2018 m. planuojama skelbti 

daugiau kvietimų negu buvo numatyta plane. 

NUTARTA. vienbalsiai pritarti VVG finansinio plano 2018 m. keitimui. 

2. SVARSTYTA. Dėl VVG finansinio plano 2019 m. svarstymo ir suderinimo.  

L.Bernatavičienė pristatė 2019 m. metinį VPS administravimo išlaidų pagrindimo aprašą. Pirmininkė 

informavo, kad keičiasi darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo metodika, vadovaujantis VPS 

administravimo taisyklių VI skyriaus 14. punkto 1.1.1., 1.1.1.1 ir 1.1.1.2. eilutėmis, vieno viso darbo 

etato bazinis įkainis apskaičiuojamas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“ pateikiamas 

A12 ir A13 pareigybių kategorijas ir joms priskiriamus pareiginės algos koeficientus. Valstybės 

tarnybos koeficientų naujas skaičiavimas įsigalios tik nuo 2019-01-01, tai pat dar gali keistis SODROS 

ir kiti mokesčiai. 

NUTARTA: 

1.  vienbalsiai pritarti 2019 m. metiniam VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo 

aprašui. 

2. Darbo užmokestį preliminariai perskaičiuoti bei daryti keitimus pagal galiojančius LR 

įstatymus, Elektrėnų VVG valdybos 2016-06-21 sprendimą Nr. V-02,  2017-09-26 sprendimą 

Nr. V-03. 

3. SVARSTYTA. Dėl VVG VPS sutarties mokėjimų grafiko keitimo. 

L.Bernatavičienė pristatė VVG 2018 ir 2019 m. finansinius planus, informavo  kad nuo 2016 m. 

yra sutaupyta lėšų, 2019 m. keičiasi darbo užmokesčio skaičiavimas, todėl reikia keisti mokėjimo 

prašymų grafiką pagal esamą situaciją.  



NUTARTA. vienbalsiai pritarti VVG mokėjimų grafiko keitimui. 

 

Kiti klausimai. L.Bernatavičienė informavo, kad yra ruošiama kvietimo Nr. 6 dokumentacija, 

priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sričių „Parama verslui kaimo vietovėse 

pradėti“ ir „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ finansavimo sąlygų aprašai derinimui su NMA. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė       Živilė Dastikienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                          Lina Bernatavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 


