
                                                                    
MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 „KEISDAMIESI KEIČIAME“ 
   

1 

 

MOLĖTŲ RAJONO VVG VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2022-08-01 Nr. VP-07 

Molėtai 

 

Susirinkimas prasidėjo 2022 m. rugpjūčio 1 d. 16:00 val. 

Susirinkimo pirmininkas: Vilma Mečiukonienė 

Susirinkimo sekretorė: Janina Leišienė  

Susirinkime dalyvauja VVG valdybos nariai: Aidonas Užubalis, Dalia Žygelienė, Kristina 

Pumputienė, Marytė Baliūnaitė, Vilma Mečiukonienė, Virginija Pusvaškienė, Lina Dieninė, 

Darius Pumputis, VVG pirmininkė Dalia Mikelinskienė ir administratorė Janina Leišienė; 

Nedalyvavo: Robertas Rabcevičius, Vytis Štelbys ir Andrius Šironas. 

(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1) 

Kvorumas yra: 8 balsai. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo. 

2. Dėl etatų sąrašo patvirtinimo. 

3. Dėl naujo darbuotojo priėmimo. 

4. Dėl Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių. 

5. Kiti einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA: dėl darbotvarkės tvirtinimo. 

 

Posėdžio pirmininkė Vilma Mečiukonienė pasveikino visus susirinkusius, informavo, kad 

dalyauja 8 valdybos nariai, kvorumas yra ir pristatė posėdžio darbotvarkę. 

Klausimų nepateikta. 

Posėdžio pirmininkė pakvietė visus balsuoti. Visi balsuoja.  

BALSAVO : už – 8, vienbalsiai.  

NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl etatų sąrašo patvirtinimo. 

 

Posėdžio pirmininkė Vilma Mečiukonienė priminė, kad prieš posėdį etatų sąrašas buvo 

siųstas visiems valdybos nariams susipažinti el. paštu. 

Administratorė Janina Leišienė trumpai pristatė etatų sąrašą ir paaiškino jo pasikeitimus. 

Tvirtinamas etatų sąrašas pridedamas (priedas Nr.2) 

Klausimų nepateikta. 

Posėdžio pirmininkė pakvietė visus balsuoti už pateiktą etatų sąrašą. Visi balsuoja.  

BALSAVO : už – 8, vienbalsiai.  

NUTARTA: patvirtinti etatų sąrašą (priedas Nr.2) 

 

3. SVARSTYTA: dėl naujo darbuotojo priėmimo. 

 

Posėdžio pirmininkė Vilma Mečiukonienė informavo, jog atsižvelgiant į tai, jog nuo 

2022.08.12 administravimo vadovė ir administratorė Janina Leišienė išeina iš darbo, 2022.07.04 buvo 

paskelbta VVG internetiniame puslapyje ir facebook paskyroje apie ieškomą darbuotoją į 

administratoriaus pareigas. Gauti du gyvenimo aprašymai iš kurių vienas pretendentas neatitiko 
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keliamų reikalavimų, o antros pretendentės Aušros Ratkytės gyvenimo aprašyme nuorodyta 

kompetencija ir darbo patirtis atitiko Vietos plėtros strategijų atrankos taisyklėse VVG darbuotojams 

keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Aušros Ratkytės gyvenimo aprašymas bei darbo 

sutarties pagrindinės sąlygos (priedas Nr.2) buvo pateikta valdybos nariams susipažinti prieš posėdį 

el. paštu, kartu visais posėdžio dokumentais. 

Posėdžio pirmininkė Vilma Mečiukonienė informavo, jog posėdyje dalyvauja ir pretendentė į 

šias pareigas Aušra Ratkytė bei pakvietė ją trumpai prisistatyti. Po prisistatymo valdybos narys 

Aidonas Užubalis paklausė ar gali pretendentė eidama Visuomeninės organizacijos „Inturkės 

bendruomenės centras“ pirmininkės pareigas dirbti VVG administratorės pareigose. Pirmininkė Dalia 

Mikelinskienė patikino, jog tokio apribojimo Vietos plėtros strategijų atrankos taisyklėse nėra ir 

pretendentė gali dirbti. Daugiau klausimų nebuvo pateikta. 

Posėdžio pirmininkė pakvietė visus balsuoti. Visi balsuoja.  

BALSAVO : už – 8, vienbalsiai.  

NUTARTA: Priimti nuo rugpjūčio 16 d. į administratoriaus pareigas (1 etatas) Aušrą 

Ratkytę ir mokėti darbo užmokestį, taikant pareiginės algos 8,6 koeficientą išreikštą baziniais 

dydžiais. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių. 

 

Posėdžio pirmininkė Vilma Mečiukonienė informavo, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-428 patvirtintos Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo 

gairės, kurios visiems valdybos nariams buvo pateiktos susipažinti prieš posėdį el. paštu. Posėdžio 

sekretorė Janina Leišienė informavo, kad Molėtų VVG iki liepos 31 d visus rodiklius pasiekė ir gali 

pretenduoti gauti finansavimą Sumanių kaimų priemonei ir pakvietė valdybos narius padiskutuoti apie 

galimybę sudalyvauti šiame ŽŪM konkurse. 

Vadybos nariai diskutavo apie galimas sumanių kaimų idėjas ir jų įgyvendinimo galimybes 

bei gairėse numatytus reikalavimus sumanių kaimų projektams. Pirmininkė Dalia Mikelinskienė 

pasiūlė parengti projektinio pasiūlymo dokumentą ir pakviesti visus turinčius idėjų ir norinčius 

įgyvendinti sumanaus kaimo projektą teikti projektinius pasiūlymus VVG. Gautus visus pasiūlymus 

Valdyba apsvarstytų ir vadovaujantis pateiktų sumanių kaimų idėjomis, kurios atitinka Sumanių 

kaimų projektų įgyvendinimo gairių reikalavimus, galėtų parengti pasiūlymą Žemės ūkio ministerijai. 

Visi valdybos nariai pritarė šiam siūlymui. 

Posėdžio pirmininkė Vilma Mečiukonienė pasiūlė balsuoti, kad būtų parengtas projektinio 

pasiūlymo dokumentas ir skelbiamas kvietimas teikti pasiūlymus nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 26 

d. Visi balsuoja. 

 BALSAVO : už – 8, vienbalsiai.  

 NUTARTA: Parengti projektinio pasiūlymo dokumentą ir nuo rugpjūčio 8 d. iki 26 

paskelbti kvietimą teikti sumanių kaimų idėjų projektinius pasiūlymus Molėtų VVG. 

 

5. SVARSTYTA: kiti einamieji klausimai. Dėl darbuotojo priėmimo pilnu etatu. 

 

Posėdžio pirmininkė Vilma Mečiukonienė informavo, jog atsižvelgiant į tai, jog viešųjų ryšių 

specialistės pareigas einanti Živilė Žalienė baigė studijas ir pateikė prašymą, kaip ir buvo spręsta 2022-

04-19 valdybos susirinkime, nuo rugpjūčio 16 d. priimti dirbti pilnu etatu (1) viešųjų ryšių pareigoms. 

Živilei Žalienei būtų mokamas atlyginimas už viešųjų ryšių specialistės 1 etato (koeficientas 8,60).   

Posėdžio pirmininkė pakvietė visus balsuoti. Visi balsuoja.  

BALSAVO : už – 8, vienbalsiai.  

NUTARTA: Priimti nuo rugpjūčio 16 d. į viešųjų ryšių specialisto pareigas (1 etatas) 

Živilę Žalienę ir mokėti darbo užmokestį, taikant pareiginės algos 8,6 koeficientą išreikštą baziniais 

dydžiais. 
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Susirinkimo pirmininkė                       _____________                                         Vilma Mečiukonienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė                          _____________                                          Janina Leišienė 


