
     

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2022-01-07  Nr. VP-22-1 

Gargždai  

 

Posėdis įvyko rašytiniu būdu, balsuojant elektroniniu paštu pajurio.krastas@gmail.com  nuo  

2022-01-05  iki 2022-01-07, 15.00 val.  

 

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Gedvilas. 

Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė. 

 

Posėdyje dalyvavo  10 valdybos narių: Inesa Greivienė, vietos valdžia, Klareta Milinienė, pilietinė 

visuomenė, Vidmantas Gedvilas, pilietinė visuomenė, Šarūnė Petruškevičienė, pilietinė visuomenė, 

Vida Riaukienė, pilietinė visuomenė,  Vytautas Kundrotas, verslas, Mindaugas Srėbalius, pilietinė 

visuomenė, Birutė Kalvaitienė, verslas, Bronius Krauleidis, verslas, Gintaras Lubauskas, verslas.     

 

Dalyvauja 10 valdybos narių iš 12, kvorumas yra.  

 

SVARSTYTA. Dėl darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio  taikymo nuo 2022 m. sausio 1 

d. ir finansinio priedo. 

  

Valdybos pirmininkas Vidmantas Gedvilas informavo, kad  vadovaujantis 2021-11-25 Lietuvos 

Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir 

savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 

2022 metais, įstatymu Nr. XIV-709, nuo 2022 m. sausio 1 d., skaičiuojant  VVG „Pajūrio kraštas“ 

darbuotojams darbo užmokestį,  keičiasi pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis -  181,00 

Eur. Vadovaujantis  vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių, patvirtintų 2016-01-08 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ Nr.  3D-8 14 

punktu, darbuotojams galimas finansinis skatinimas, skiriant po 1 proc. pareiginės 

algos,  atsižvelgiant į  VPS administravimo patirtį. 

 

NUTARTA:  

1.  Vadovaujantis 2021-11-25 Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, 

valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos 

(atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymu Nr. XIV-709,  VVG „Pajūrio kraštas“ 

visuotinio narių susirinkimo protokolu 2018-12-13 Nr.VS-18-3,  VVG „Pajūrio kraštas“ valdybos 

posėdžio protokolu 2020-08-13 Nr.VP-20-3 nuo 2022 m. sausio 1 d., skaičiuojant  VVG „Pajūrio 

kraštas“ darbuotojams darbo užmokestį, taikyti darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį 

181,00 Eur. Nuo 2022-01-01 VPS administravimo vadovei Raimondai Damulienei priskaičiuotas 

mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių - 2 534,00 Eur, VPS finansininkei  Vaidai Berenei 

priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių - 950,25 Eur,   VPS administratorei 

Vidai Urbonienei priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių -1900,50 Eur,  VPS 

administratorei Jūratei Vasiliauskienei priskaičiuotas mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių - 

1900,50 Eur. 

 

2. Vadovaujantis  2016-01-08 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu „Dėl vietos 

plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklių patvirtinimo“ Nr.  3D-8 14 punktu  nuo 2022-01-01 iki projekto įgyvendinimo pabaigos 

darbuotojus finansiškai skatinti, mokant priedą. Darbuotojams priedas skiriamas, atsižvelgiant į 
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VPS vykdytojos darbuotojo VPS administravimo patirtį, už kiekvienus paskesnius darbo metus, 

skaičiuojant nuo 2019 m. sausio 1 d., skiriant po 1 proc. pareiginės algos. 

 

BALSAVO:  

„už“ – 10; 

„prieš“ - 0.  

 

Pirmininkas     Vidmantas Gedvilas  

 

 

Sekretorė     Vida Urbonienė 

 

 

 

 

 


