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Rokiškis 

 

Dalyvauja 17 valdybos narių: Albinas Urbonas, Aušra Kriovė, Aušra Tičkienė, Daiva Čiučelienė, Diana 

Guzienė, Giedrius Rimkus, Laimutė Sadauskienė,  Laimantas Tubelis, Lina Meilutė-Datkūnienė, Jovita 

Kalibataitė, Jūratė Bagužienė, Sigita Gasiūnienė, Valerijus Aleinikovas, Valerijus Rancevas, Vitalijus 

Jocys, Vladas Karpovas, Zinaida Kurpienė. 

 

Nedalyvauja 3 valdybos nariai: Laura Viduolytė-Pupelienė,  Vaidas Kavaliauskas, Vitalijus Babidorič. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas Valentinas 

Morkūnas. 

 

Posėdžio pirmininkas Valerijus Rancevas 

Posėdžio sekretorė Aušra Kriovė 

 

Posėdžio pradžioje iškilmingai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Rokiškio rajono ir  Rokiškio 

miesto vietos veiklos grupių. Rokiškio miesto vietos veiklos grupei atstovavo pirmininkas Stasys Mekšėnas 

ir valdybos pirmininkas Audrius Dagys. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl nario išbraukimo  

2. Dėl „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“ taisymo  

3. Dėl projekto „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“ darbuotojų, pareigybių, pareiginių koeficientų 

ir priedų patvirtinimo 

4. Dėl vietos projektų, įgyvendintų per Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją (2007-2014), 

naujų dokumentų formų  

5. Dėl projekto „Parengiamoji parama“ Nr. 42PP-KP-14-1-05349  galutinės ataskaitos 

6. Dėl finansinės atskaitomybės už 2015 m. projekto  

7. Dėl bendrųjų klausimų 

 

SVARSTYTA: dėl „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“ taisymo.  

R.Stankevičiūtė-Vilimienė pateikė darbo grupės siūlymus dėl Strategijos taisymo (išsami informacija buvo 

pateikta). Taip pat informvo, kad buvo susitikusi su vertintojais ir perduoda jų nuomonę, jog į Strategiją 

įtraukdami vietos projektų vertinimo sistemą (su balais), būsime laikomi rizikingesni, nes esą gali tekti 

dažniau taisyti Strategiją. VVG pirmininkės ir darbo grupės nuomone, pilną vertinimo sistemą į Strategiją 

dėti būtina, nes, visų pirma, Strategiją rengusi darbo grupė prie jos nemažai dirbo siekdama, jog vietos 

projektų atrankos vertinimo sistema būtų skaidri ir aiški (jeigu jos neliktų būtų sunku paaiškinti, kodėl šis 

savanorių darbas neteko prasmės); antra, potencialūs pareiškėjai iš anksto, dar prieš planuodami projektus, 

siekia ir turi žinoti, kaip bus vertinama projekto kokybė ir pranašumas kitų projektų atžvilgiu; trečia, 

kaitalioti vietos projektų vertinimo sistemą lokalioje teritorijoje yra didžiulė rizika, nes bet kada VVG 

vadovybė gali būti apkaltinta derinanti projektų atrankos kriterijus prie konkrečių pareiškėjų. Valdybos 

nariai pasisakė palaiką darbo grupės poziciją ir nelogiškais vadino vertintojų samprotavimus. Valdybos 

narių nuomone, Strategijos dažnesnis keitimas, esant objektyviam poreikiui,  yra kur kas mežesnė blogybė, 

lyginant su mažesnio skaidrumo ir atvirumo rizika, kuri gali kilti, jei bus teritorijoje mažiau informuotumo 
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ir viešumo, jei bus kaitaliojamos vietos projektų atrankos sąlygos ir kriterijai. Pritarta darbo grupės 

nuostatai Strategijoje išsamiai teikti pilną vietos projektų vertinimo sistemą – su kriterijais ir balais.  

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu pritarti visiems darbo grupės pasiūlymams dėl Strategijos keitimo.  

 

SVARSTYTA: dėl projekto „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“ darbuotojų, pareigybių, jų pareiginių 

koeficientų ir priedų patvirtinimo. 

 

V. Rancevas pristatė Strategijoje aprašytas pareigybių: administravimo vadovo ir finansininko, funkcijas. 

Taip pat - Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 14 straipsnio 1.1. punkto „su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios 

išlaidos“  reglamentavimą dėl atlyginimų (išsami informacija buvo pateikta). Pasiūlyta administravimo 

vadovei Raimondai Stankevičiūtei-Vilimienei nustatyti pareiginės algos koeficientą pagal „Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos ir pareiginių algų koeficientai“ pateikiamą A13 

pareigybės kategoriją ir jai priskirtą pareiginės algos koeficientą, Valentinui Morkūnui – pagal A12 

pareigybės kategoriją ir jai priskirtą pareiginės algos koeficientą. Atsižvelgiant į abiejų darbuotojų 

Strategijų administravimo patirtį (daugiau kaip 5 m.) bazinį darbo užmokestį padidinti 50 proc. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu darbuotojams nustatyti darbo užmokesčius ir priedus: 

1) Patvirtinti ikistrateginio laikotarpio pareigybių aprašymus; sutartys terminuotos iki VPS sutarties, 

bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. liepos 1 d.; darbo krūvis 30 val.darbo savaitė; taikyti suminę darbo 

laiko apskaitą; 

2) VPS administravimo vadovei Raimondai Stankevičiūtei-Vilimienei bazinį darbo užmokestį pagal 

A13 pareigybės kategoriją ir jai priskirtą pareiginės algos koeficientą bei 50 proc. bazinio darbo 

užmokesčio priedą už Strategijos administravimo patirtį, kuri yra ilgesnė nei 5 metai;  

3) VPS finansininkui Valentinui Morkūnui bazinį darbo užmokestį pagal A12 pareigybės kategoriją ir 

jai priskirtą pareiginės algos koeficientą bei 50 proc. bazinio darbo užmokesčio priedą už 

Strategijos administravimo patirtį, kuri yra ilgesnė nei 5 metai. 

 

SVARSTYTA: dėl vietos projektų, įgyvendintų per Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 

(2007-2014), naujų dokumentų formų.  

V.Morkūnas pristatė klausimą (išsami informacija buvo pateikta). Konstatuota, kad naujos formos pakeistos 

pagal pavyzdines Nacionalinės mokėjimo agentūros rekomenduojamas pataisytas formas. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patvirtinti naujas formas: 

1) Specialiųjų taisyklių bendrųjų priedų 10 priedą Vietos projekto patikros vietoje ataskaita; 

2) Specialiųjų taisyklių bendrųjų priedų 11 priedą Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita. 

 

SVARSTYTA: dėl projekto „Parengiamoji parama“ Nr. 42PP-KP-14-1-05349 galutinės ataskaitos.  

R.Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė ataskaitą (ataskaita buvo pateikta). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu ataskaitai pritarti. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas __________________          Valerijus Rancevas 

 

 

Posėdžio sekretorė __________________ Aušra Kriovė 


