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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VISUOTINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS  

 

2016 m. spalio 28 d. 

Rokiškis 

 

Rokiškio r. VVG narių iš viso yra 127.  

 

Apie visuotinį susirinkimą VVG nariai buvo informuoti:  

- elektroniniais paštais pranešimai apie visuotinį susirinkimą buvo išsiųsti spalio 12, 19 d. (su 

darbotvarke), spalio 26 d.  (su oficialia susirinkimo darbotvarke ir visa medžiaga);  

- darbotvarkė patalpinta VVG tinklalapyje www.rokiskiovvg.lt nuo spalio 12 d.;  

- telefonu apie susirinkimą visiems nariams priminta spalio 19-21 ir 25-27 d.   

 

Susirinkime dalyvauja – 89 nariai (registravimo lapai pridedami). Kvorumas yra. 

 

Bendru sutarimu tvirtinami susirinkimo organai:  

pirmininkė – Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė / jai nusišalinus 

antruoju darbotvarkės klausimu – Valerijus Rancevas; 

sekretoriai – Gražina Švanienė, Albinas Urbonas; 

balsų skaičiavimo komisija – Nida Šulcienė, Jonas Smalskys 

Darbotvarkė 

1. Dėl „Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020“  

2. Dėl valdybos nario rinkimų į atsilaisvinusią valdybos nario vietą 

3. Dėl nario mokesčio 

4. Dėl kitų klausimų  

 

 

SVARSTYTA: dėl „Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020“. 

Pirmininkė R.Stankevičiūtė –Vilimienė pristatė „Rokiškio kaimo strategiją 2014-2020“  po vertinimo 

ir suderinimo su NMA (prezentacija pridedama). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu kreiptis raštu į Žemės ūkio ministeriją, kad dėl vėluojančių teisės aktų 

galutinio derinimo, neparengtų metodikų ministerijos arba NMA iniciatyva būtų sudaromos sąlygos 

keisti startegijos veiksmų (kvietimo, viešinimo veiksmų) ir finansinius planus. 

 

SVARSTYTA: dėl valdybos nario rinkimų į atsilaisvinusią valdybos nario vietą. 

 

Nusišalino ir iš salės išėjo VVG nariai, dirbantys administracijoje: Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, 

Valentinas Morkūnas. 

Pirmininkauja klausimui Valerijus Rancevas. 
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Atsistatydino Vitalijus Jocys, kuris buvo deleguotas vietos valdžios sektoriaus. Rokiškio rajono 

savivaldybės taryba (2016-10-28, Nr. TS-185) iškėlė Vytauto Vilio kandidatūrą. 

Susirinkimo dalyviai kitų kandidatūrų nepasiūlė.  

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti. 

 

BALSAVO:  už - 87 

 prieš  – nėra 

 susilaikė  - nėra. 

NUSPRĘSTA į valdybą išrinkti Vytautą Vilį. 

 

Į salę sugrįžo VVG nariai, dirbantys administracijoje: Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, Valentinas 

Morkūnas. 

Toliau susirinkimui pirmininkauja Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. 

 

 

Susirinkimo pirmininkė      ___________      Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė 

2 darbotvarkės klausimo pirmininkas ___________      Valerijus Rancevas 

Sekretoriai        ___________      Gražina Švanienė 

   ___________      Albinas Urbonas 


