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Rokiškio rajono VVG pirmininko ataskaita už 2016 metų ir visos kadencijos laikotarpį 

 

VVG susikūrė ir savo veiklą formalizavo 2007 – aisiais. Šiuo metu organizacija jungia 

127 narius (kadencijos pradžioje (2015 m.) buvo 130):  

31 kaimo bendruomenė;  

13 kitų nevyriausybinių organizacijų;  

8 biudžetinės organizacijos;  

9 verslo įmonės; 

66 fiziniai asmenys.  

Grupės nariai yra tiesiogiai susiję su kaimo plėtra ir jos įgyvendinimu – dauguma 

VVG narių yra kaimo gyventojai arba kaimo sektoriuje veikiantys asmenys. Priminsiu, kad pagal 

mūsų organizacijoje prisiimtą narių priėmimo tvarką, fiziniai asmenys gali įstoti į organizaciją tik 

gavę kaimo bendruomenės rekomendaciją, kuri ir laiduoja nario pasiryžimą dirbti kaimo tvarios 

būties idėjai.  

 

Šlubuojanti kaimiškų strategijų pradžia 

2016 – ieji žadėję greitą strategijos patvirtinimą ir jos pradžią, nedovanotinai įstrigo 

vertinimo ir vėluojančių teisės aktų labirinte. 9 mėnesius vyko strategijos vertinimas, strategija 

pateikta 2015 m. rugsėjo 30 d., patvirtinta buvo tik 2016 m. birželio 15 d. Apie vertinimo 

insinuacijas kalbėjau pernai metų ataskaitoje, todėl nebesikartosiu. Visos institucijos  - ŽŪM, NMA 

- pripažįsta, jog situacija nebuvo normali. Tačiau bėda ta, kad ji ir dabar tebėra nenormali, nes dar 9 

mėnesiai praėjo nuo strategijos patvirtinimo, o mes savo priemonėms šaukti kvietimų vis dar 

negalime. Šalyje tik 4 VVG paskelbė kvietimus minkštosioms bendruomeniškumo priemonėms 

(mes tokių neturime), todėl kaip ir visi kiti laukiame reikalingų taisyklių priedų. Mūsų situacija 

apskritai keista, nes pirmuoju kvietimu turėtume pašaukti verslo projektus (pradžios ir plėtros), 

tačiau nėra darbo vietų skaičiavimo metodikos (pirminiu svarstymu, kuris vyko prieš daugiau nei 1,5 

mėnesio ŽŪM darbo ir LEADER grupėse metodikos projektas buvo sukritikuotas, pažadėta, kad 

sulauksime naujos redakcijos. Klausimas kada? išlieka neatsakytas). Balandžio 4 d. pakeistoms VP 

administravimo taisyklėms stinga patvirtinto Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo priedo (jį 

rengia NMA ir žada tik šio mėnesio pabaigoje) – tad vėl viskas sustojo. Vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašas – tai pagrindinis kvietimo dokumentas. Jį parengę, privalėsime suderinti su NMA ir 

tik tada skelbti kvietimą. NMA derinimo procesas gali užtrukti iki 20 d.d. Įvertinusi visas aplinkybes 

2017-03-10 VVG valdyba nusprendė I kvietimą nukelti į šių metų vasaros pabaigą (paskelbti 

rugpjūčio antroje pusėje) ir paraiškų surinkimui skirti maksimalų laiką 2 mėn., kad visi norintys 

galėtų pasirengti ir dalyvauti kvietime. Paaiškėjus visiems niuansams, tikėtina, dar gegužę 

pradėsime intensyvias konsultacijas, važiuosime į seniūnijas. Iki to laiko dar patikslinsime 

Strategijos veiklų 10 ir finansinę 11 dalis. Tikslinimo iniciatoriumi turėtų būti NMA, nes keitimus 

esame priversti daryti dėl teisės aktų vėlavimo. 
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2016 m. pabaigoje startavo naujoji mūsų svetainė, tiesa, dar nelabai įgudusiai ją 

naudojame. Joje yra rubrika „Dažniausi klausimai“, numatyta naujienų prenumerata. Tapkite 

prenumeratoriai ir galėsite tikėti, jog esate padėję ranką ant VVG įvykių pulso. 

Per šią kadenciją įgijome įvairių patirčių: sužinojome, kad Agentūra vienašališkai gali 

vieno projekto lėšomis padengti kitų projektų skolas, net neįspėjusi ir taip įstumti organizaciją į 

finansinių įsipareigojimų problemų virtinę; kad NVO, ketinančios gauti paramos lėšų ir užsiimti 

ekonominėmis veiklomis, gali tapti PVM mokėtojomis (sunkiai įsivaizduojama situacija, jei NVO 

neturi iš ko išlaikyti finansininko); kad NVO galimai nėra perkančioji organizacija, jei nuolat savo 

veiklai negauna biudžetinių subsidijų, – visa tai atviri klausimai, kuriems atsakymų reikia iki vietos 

projektų surinkimo pradžios. Esame nariai vietos veiklos grupių tinklo, kuri, kaip atstovaujanti 

asociacija, turėjo aktyviai veikti, kad naujo strateginio laikotarpio LEADER procesas nepamestų 

kertinių principų. Deja, reikia pripažinti, kad vietos veiklos grupių tinklas ne ką šiuo klausimu 

nuveikė, bet užėmė nuolankią gynybinę poziciją. Todėl dviejų apskričių – Utenos ir Panevėžio - 

vietos veiklos grupės pasiruošusios aštriai kelti problemą tinklo visuotiniame susirinkime ir 

reikalauti esminių pertvarkų. 

 

Užsitęsęs teismo verdiktas – įšaldytos VVG lėšos 

Prieš pusantrų metų prasidėjęs teisminis ginčas su Nacionaline mokėjimo agentūra dėl 

nekompensuotų 1051,55 Eur vykdant tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Atrasta istorija“ dar 

nepasibaigęs. 2016 m. gegužės 2 dieną Vilniaus apygardos administraciniame teisme apgynėme 

savo poziciją, tačiau agentūra pasinaudojo skundimo teise Vyriausiajam administraciniam teismui. 

Svarstymas iki šiol neįvykęs. Ačiū mūsų nariui savivaldybės administracijai ir jos Juridinio skyriaus 

vedėjai Reginai Strumskienei už pagalbą rengiant šio proceso dokumentus.  

 

Biuras, darbai ir idėjos  

Šiuo metu VVG turi 2 darbuotojus. Per kadenciją darbuotojų skaičius, krūviai, 

atlyginimų vidurkiai labai keitėsi, nes vienų projektų finansavimas baigėsi, kitų finansavimas strigo.  

Iki 2015-08-31 buvo 5 darbuotojai; po to iki 2015-09-29 - 4. Pasibaigus ankstesniam 

strateginiam laikotarpiui ir pradėjus įgyvendinti Parengiamosios paramos projektą nuo 2015-10-01 

iki 2016-01-29 dirbo 2 darbuotojai -   nepilnais etatais ir sumažintais pareiginiais koeficientais. Gavę 

paskolą iš savivaldybės Ikistrateginio laikotarpio lėšoms užsitikrinti nuo 2016-03-08 iki 2016-07-01 

turėjome 2 darbuotojus 0,75 darbo krūviu. Nuo 2016-08-01 pagaliau įėjome į vėžes, galime išlaikyti 

2 darbuotojus. Šiuo metu, kaip numatyta strategijoje, VVG yra 4 pareigybės, bet dėl nepakankamų 

lėšų šiemet šioms pareigybėms priskirta tik po 0,5 krūvio. Nuo kitų metų pagal planą krūviai didės, 

tad ir darbuotojų daugės. Taigi, esant dviem darbuotojams veiklos nestokojame – pasidalijome sritis: 

Valentinas dirba su finansais, sutartimis, praėjusio strateginio laikotarpio vietos projektų 

ataskaitomis; aš - su naujojo laikotarpio taisyklėmis (atstovauju VVG tinklui Žemės ūkio 

ministerijos sudarytose darbo grupėse), su strategijos viešinimo priemonėmis, VVG projektų 

organizavimu, mūsų ir mūsų įsteigtų organizacijų „Savas Rokiškis“, „Suk į kaimą“ veiklų 

aktyvinimu, veiklų ataskaitomis, naujomis projektinėmis iniciatyvomis. Pernai įgyvendinome 

Kultūros tarybai VVG teiktą „Struvės paminklo jubiliejus ir teritorijos perspektyvos“ projektą, 

pavyko vėl suaktualinti domėjimusi šiuo paminklu, atvyko mūsų užsienio partneriai, 

susiorganizavome įsimintiną renginį. Bet to, dar subūrėme Lietuvoje šio paminklo galimų partnerių 
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tinklą. Pernai per „Savą Rokiškį“ suaktyvinome domėjimąsi rezistenciniu maršrutu po rajoną 

(birželio 14-osios akcija) ir šiemet pateikėme projektą Kultūros tarybai „Noriu byloti“. Šiemet per 

VVG pateikėme projektą Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondui „Mus jungia paminklai“ 

(projektas finansavimo negavo, nes administratorius laikėsi formalios nuostatos, kad mes VVG 

netinkama pareiškėja), bet šią projekto idėją esame linkę perkelti į ERASMUS programą. Taip pat 

stipriai dirbome prie projekto programai „+54“, programa buvo sustabdyta, idėją galėsime 

permąstyti ir teikti. Toliau plėtojome ankstesnio dvarų projekto idėją – buvome iniciatoriai 

apdovanoti mero padėkos raštais atstatytų dvarų savininkus; pernai pasinaudodami Seimo 

pirmininkės vizitu rajone, valstybininkų komandą lydėjome į Salas, Bagdoniškį ir Gačionis, kartu 

apmąstydami šių dvarų ateities idėjas. Visi šie darbai – tai mūsų organizacijos, kaip 

nevyriausybinės, gyvybingumo palaikymas, mūsų teritorijos aktualijų išryškinimas. Nesinori kad 

taptume tik formalūs kitų darbų vertintojai, negebantys parodyti pavyzdžio savo veikla. Turime būti 

inovatyvi, aktyvi organizacija, todėl visų Jūsų savanoriško indėlio labai laukiame, labai reikia. 

Manau, dar gegužę reikėtų suformuoti nario anketą ir apsiklausti Jūsų, kas prie kokių VVG veiklų 

norėtumėte prisidėti – vieni gal tiesioginėmis veiklomis (jau yra patirtis ir pavyzdžių - už mūsų 

organizacijos aktyvias projektines veiklas dėkoju vertėjoms ir projektų veiklų organizatorėms – 

Aušrai Kriovei, Ingai Belovienei, Daivai Čiučelienei, Agnei Šapokaitei), kiti gal galėtų prisidėti 

natūra (už Struvės projektą dar kartą nuoširdžiai dėkoju mūsų organizacijos verslo atstovams Jonui 

Smalinskui, Giedriui Rimkui, Laimutei Sadauskienei, Vidmantui Kanopai, už IT idėjas ir 

konsultacijas Žygimantui Jasiulioniui; už tarpininkavimą, VVG veiklos galimybių stiprinimą ir 

advokaciją – mūsų organizacijos valdžios atstovams: Antanui Vagoniui, Valerijui Rancevui, Albinui 

Urbonui). Mūsų yra 127, todėl grupių pagal įvairius gebėjimus ir galėjimus, tikrai galėtų 

susiformuoti keletas. Labai reikėtų pasisiūlančių finansininkų prie projektų, reikėtų narių, kurie 

aktyviai domėtųsi strategija ir taptų savo teritorijoje jos viešintojai, aiškintojais. Nes 

administravimui lėšos labai sumažintos (mokymo programų nebebus), todėl daugelį darbų teks 

nuveikti be pinigų; bet aktyviai veikiantiems nariams paskata galėtų būti naujausios žinios, patirtys 

ir supratimas. 

Nuo 2016 m. aktyviai jungiamės į inovatyvią socialinių verslų iniciatyvą: vasarą 

padėjome surengti mūsų bendruomenių mokymus, nuo gruodžio iki šio balandžio drauge su 

socialinio verslo akseleratoriaus programa „Socifaction“ ir keletu krašto bendruomenių vykdome 

socialinio verslo aplinkos formavimą. Stengiamės išnaudoti visas progas aiškinant žmonėms apie 

dar vieną Lietuvoje besiformuojančią tokio verslo nišą: 2015 m. gruodžio mėnesį rengėme kelionę į 

aplinkinius rajonus; pernai per Struvės projektą analizavome įvairias idėjas. Rezultatus šio darbo 

pamatysime daugiau nei po metų, kai pašauksime paraiškų surinkimą pagal strategijos priemonę 

NVO socialinis verslas. 

VVG nuo 2016-10-07 biure dirba savanorė Agnė Mackuvienė. Dėkojame jai už 

pasidalinimą organizacijos rūpesčiais. Šiuo metu turime ir dar vieną talkininkę, A.Stulginskio 

universiteto studentę-praktikantę Norvydą Zovaitę. Abi savanorės prisiima techninius darbus – 

tvarko mūsų prižiūrimus tinklalapius, užsiima vertimais, prisideda prie renginių organizavimo.  

Per praėjusią kadenciją (2015 m.) tapome steigėjais dviejų naujų nevyriausybinių 

organizacijų: VšĮ „Savas Rokiškis“ ir asociacijos „Suk į kaimą“ – tai bendradarbiavimo projektų 

rezultatai, projektų rodiklių tvarumui užtikrinti. Projektų kontrolės laikotarpis tęsiasi, todėl ne tik 

norime, bet privalome užtikrinti šių organizacijų gyvybingumą.  
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VšĮ „Savas Rokiškis“. Šios organizacijos dalininkais esame mes ir „Ludzos rajono partnerystė“  

(Latvijos Respublika). Organizacija yra atvira naujiems nariams – juridiniams asmenims. Pernai 

pasikeitė šios organizacijos vadovai, užtrūko registracijos procedūros. Dabar organizacijai 

vadovauja  savanoris Gediminas Kriovė, kuris dėl didelio užimtumo taip pat norėtų šias pareigas 

perduoti.  

Dėl asociacijos „Suk į kaimą“, kurios dalininkais esame kartu su Biržų ir Pasvalio vietos veiklos 

grupėmis.  Organizacija pakeitė savo registracijos adresą, ji dabar registruota Biržuose, Biržų VVG 

patalpose. Praėjusiais metais organizacija aktyvesnės veiklos nevykdė, nes mes visos narės buvome 

užsiėmusios strategijomis. Tačiau duomenų bazė veikia aktyviai ir per strategijos pristatymo 

renginius, stengsimės bazę suaktyvinti, laukiame įvairiausių idėjų, kaip šį tinklalapį padaryti 

naudingą kaimo verslui.  

 

Vietos veiklos grupės tikslai 

1. aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimiškųjų seniūnijų plėtros planus bei 

programas Rokiškio rajone;  

2. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo kaime, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei 

organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir 

socialinei gerovei kelti; 

3. skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, aplinkos apsaugos, švietimo, 

kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse; 

4. teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros 

planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo: 

5. parengti ir įgyvendinti Rokiškio rajono kaimo plėtros strategiją; 

6. organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą; 

7. organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

8. skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis 

organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. 

Taigi, prie visų tikslų įgyvendinimo per praėjusį laikotarpį buvo dirbta ir, tikėkime, 

kad šis darbas teikia ir teiks naudą mūsų kraštui.  

 

Keletu žodžių noriu priminti susirinkime tvirtintas kadencijos veiklos gaires. Ir 

kaip į šiuos veiksmus orientuočiau organizaciją, jeigu būčiau pirmininke ir per naują kadenciją. 

I uždavinys.  

Sėkmingai užbaigti Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos įgyvendinimą (jei bus finansinė 

galimybė, maksimaliai išnaudoti vietos projektams skirtas lėšas – pašaukti VI kvietimą). Įgyvendinta, 

pašauktas buvo ir V kvietimas.  

 

II uždavinys.  

Parengti naujojo laikotarpio strategiją aktyviai diskutuojant su vietos gyventojais ir pritaikant 

organizacijos įgyvendintų projektų rodiklių plėtrą, užsienio partnerių patirtis, kaip sėkmingai panaudoti 

smulkaus verslo iniciatyvas. Aktyvinti labiau reikštis jaunimą. Įgyvendinta, „Rokiškio kaimo strategija 

2014-2020“ parengta ir apginta. Šio laikotarpio uždavinys nuolat stebėti situacija ir strategiją koreguoti 

pagal strateginių veiksmų aktualumą. 
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III uždavinys.  

Skatinti ir plėsti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, vystančiomis bendruomeninių iniciatyvų 

idėją, LEADER kryptį Europoje. Megzti ir palaikyti kontaktus su tarptautiniais partneriais, kaip sąlygą 

kokybiškai realizuoti ne tik vietos plėtros, bet asociacijos narių saviraiškos galimybes, dalyvaujant 

įvairių fondų paramos programose. Vykdyta ir turi būti tęsiama. 

 

IV uždavinys.  

Nuolat aktyvinti VVG narius – rengti apklausas, pritaikyti įvairias vidinės ir išorinės komunikacijos 

priemones. Vykdyta ir turi būti tęsiama. Taip pat svarbu stiprinti organizacijos narių aktyvumo 

kontrolę. 

 

V uždavinys.  

Populiarinti VVG ir įgyvendinamus projektus: 

1) tobulinti organizacijos įvaizdžio formavimo sistemą, kurti naujas priemones ir instrumentus; 

2) tobulinti organizacijos internetinių svetainių galimybes; 

3) aktyviai atstovauti VVG vietinių bendruomenių, savivaldos, partnerių, tinklų veiklose.  

Vykdyta ir turi būti tęsiama 

Todėl ačiū visiems už darbą, pasitikėjimą ir tikėjimą. 

VVG šiemet mini 10-metį. Oficiali gimimo data buvo vasario 7 diena. Bet 

pasinaudodami proga, kad jubiliejų tinka švęsti visus metus, šventę nukeliame į rudenį, kai, tikiu, 

kartu su projektiniu renginiu turėsime daugiau galimybių įdomiai šventės idėjai (arba pajuokaujant, 

kai bus užderėjęs šviežias jubiliejinis derlius).  

 

Prašau patvirtinti ataskaitą.  

 

Pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė 

 

 

 


