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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 13
2016 m. birželio 30 d.
Rokiškis
Dalyvauja 16 valdybos narių: Albinas Urbonas, Aušra Kriovė, Aušra Tičkienė, Daiva Čiučelienė,
Giedrius Rimkus, Laimutė Sadauskienė, Lina Meilutė-Datkūnienė, Jovita Kalibataitė, Jūratė
Bagužienė, Sigita Gasiūnienė, Valerijus Aleinikovas, Valerijus Rancevas, Vidas Joneliūkštis,
Vitalijus Jocys, Vladas Karpovas, Zinaida Kurpienė.
Nedalyvauja 4 valdybos nariai: Diana Guzienė, Laimantas Tubelis, Laura Viduolytė-Pupelienė,
Vaidas Kavaliauskas.
Kiti posėdžio dalyviai: VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas
Valentinas Morkūnas.
Posėdžio pirmininkas Valerijus Rancevas
Posėdžio sekretorė Aušra Kriovė

DARBOTVARKĖ
1. Dėl „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“ priemonių ir rodiklių keitimo
2. Dėl „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“ administravimo plano rengimo
3. Dėl VPS administravimo pareigybių aprašymų, darbuotojų ir darbo užmokesčio koeficientų
4. Dėl VVG apskaitos politikos keitimų
5. Dėl bendrųjų klausimų
SVARSTYTA: dėl „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“ priemonių ir rodiklių keitimo.
R.Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė VVG turimą ŽŪM projektų atrankos posėdžio prezentaciją, per
posėdį (dalyvavo ji ir finansininkas V.Morkūnas) išklausytas pastabas, prašymą NMA, kad
pateiktų detalią informaciją apie Strategijos trūkumus – Strategijos vertinimo ataskaitą ir projektų
atrankos posėdžio protokolo apie Rokiškio VVG strategiją išrašą, ir Strategijos siūlomų taisymų du
projektus (išsami informacija valdybos nariams buvo pateikta). Valdybos nariai aptarė abu keitimų
variantus, buvo pritarta pirmajam (finansavimą keisti prie dviejų veiklos sričių: „Parama verslui
plėtoti“ ir „Parama bendradarbiavimui (vietos lygio populiarinimo veikla, skirta trumpoms tiekimo
grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti)“, o rodiklius prie „Parama verslui plėtoti“, sumažinant
darbo vietas nuo 13 iki 11; taip pat pagal projektų atrankos posėdyje teiktas pastabas: – prie
„Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“
išbraukti rodiklį “VVG teritorijos gyvenamųjų vietovių, kurioms daromas gyvybingumo poveikis,
skaičius (vnt.)“; prie „Parama mokymams, kurie skirti suteikti įgūdžiams ir patobulinti
kompetencijas versle“ išbraukti rodiklį „Dalyvių jaunų žmonių (iki 40 m.), nuo visų dalyvių
(proc.)“. Pagal ŽŪM projektų atrankos komiteto narių pastabas (kai jų sulauksime) taisyti
priemonių aprašymus.
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NUSPRĘSTA: bendru sutarimu rengti Strategijos taisymus pagal pirmąjį taisymų variantą ir
projektų atrankos komiteto posėdžio pastabas (pridedama).
SVARSTYTA: dėl „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“ administravimo plano rengimo.
V.Morkūnas pristatė administravimo išlaidų planą (informacija valdybai buvo pateikta).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patvirtinti Strategijos administravimo išlaidų planą.
SVARSTYTA: dėl VPS administravimo pareigybių aprašymų, darbuotojų ir darbo užmokesčio
koeficientų.
V.Rancevas pateikė Strategijos administravimo pareigybių aprašymus, darbuotojų kandidatūras ir
darbo užmokesčio koeficientus (informacija valdybai buvo pateikta).
1) Darbuotojų pareigybės: VPS administravimo vadovas, VPS viešųjų ryšių specialistas; VPS
finansininkas; VPS projektų administratorius (pareigybių aprašai pridedami)
2) Darbuotojų kandidatūros: Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė į VPS administravimo vadovo,
VPS viešųjų ryšių specialisto (abi pareigybes užimti darbuotoja reikiamą kvalifikaciją ir reikiamą
darbo stažą turi – kaip VPS vadovė dirba nuo 2010 m. lapkričio 2 d.; yra įgijusi aukštojo mokslo
žurnalisto kvalifikacijos diplomą ir 20 metų žurnalistės darbo stažą); Valentinas Morkūnas į VPS
finansininko ir VPS projektų administratoriaus (darbuotojas reikiamą kvalifikaciją ir reikiamą
darbo stažą turi – kaip VPS finansininkas dirba nuo 2010 m. vasario 8 d.)
3) Darbo užmokesčio koeficientai:
Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė –
VPS administravimo vadovas (koeficientas 7,33 Eur/val.);
VPS viešųjų ryšių specialistas (koeficientas 6,63 Eur/val.);
Valentinas Morkūnas –
VPS finansininkas (koeficientas 6,63 Eur/val.);
VPS projektų administratorius (koeficientas 6,63 Eur/val.).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu pritarti
1) Strategijos pareigybių aprašams
2) Darbo sutartims su darbuotojais nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d.:
Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė - VPS administravimo vadovas (sutartis neterminuota;
koeficientas 7,33 Eur/val.; nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d. – 0,5 etato, nuo 2018
m. sausio 1 d. – pilnu etatu); VPS viešųjų ryšių specialistas (sutartis terminuota; koeficientas 6,63
Eur/val.; nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d. – 0,5 etato);
Valentinas Morkūnas - VPS finansininkas (sutartis neterminuota; koeficientas 6,63 Eur/val.; nuo
2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d. – 0,5 etato, nuo 2018 m. sausio 1 d. – pilnu etatu);
VPS projektų administratorius (sutartis terminuota; koeficientas 6,63 Eur/val.; nuo 2016 m.
rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d. – 0,5 etato).
Posėdžio pirmininkas ______________
Posėdžio sekretorė
______________

Valerijus Rancevas
Aušra Kriovė

