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2017 metų VVG valdybos ataskaita
(Visuotiniam narių susirinkimui, 2018-04-20)
Šios kadencijos VVG valdyba buvo išrinkta 2017 m. balandžio 14 d. Tai jau 6-oji VVG
valdyba. Valdybą pagal įstatus sudaro 20 narių, per 2017 m. tiek ir buvo. Tačiau Laimutei
Sadauskienei tapus rajono savivaldybės tarybos nare, ji pasitraukė, nes rajono politikas VVG tegali
atstovauti vietos valdžiai ir jokiu būdu ne pilietiniam ar verslo sektoriui. L.Sadauskienė buvo
deleguota į valdybą nuo verslo, tad susirinkimo darbotvarkėje matote klausimą dėl valdybos nario
rinkimų į vakuojančią verslo sektoriaus vietą. Verslo sektorius buvo susirinkęs balandžio 11 d. ir
išdelegavo į šią laisvą vietą Darių Gurklį (ūkininkas). Po pakeitimų, jeigu Jūs jiems pritarsite,
valdybos sudėtis atrodys taip: 9 (arba 45 proc.) nariai atstovauja pilietiniam sektoriui, 6 (arba 30
proc.) – verslo, 5 (arba 25 proc.) vietos valdžios. Valdyboje bus 10 moterų ir 10 vyrų (ideali
pusiausvyra). Kaskart ataskaitoje primename, tad ir šįkart pasikartosime, kad VVG valdybos sudėtis
turi atitikti ne tik asociacijos įstatuose reglamentuotą sudėtį. Kadangi dalyvaujame 2014-2020
Lietuvos kaimo plėtros programoje, valdyba turi atitikti 2014-2020 KPP LEADER priemonės
valdybos sudėties tinkamumo sąlygas (reglamentuotos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėse (LR ŽŪ ministro įsakymas 2015 05-04, Nr. 3D-343). Šiuo metu mūsų asociacijos valdybos sudėtis atitinka ir asociacijos steigimo
dokumentus, ir KPP LEADER metodo vietos strategijų taisykles.
Šios kadencijos valdyba per 2017 m. buvo susirinkusi į 7 posėdžius. Posėdžių centrinis
klausimas buvo 2014-2020 m. Strategija ir I kvietimas. Rudenį keitėme strategiją, pritaikydami
mokymo priemonę prie palankesnio intensyvumo (buvo 80 proc., o pasikeitus teisės aktams,
suskubome padidinti iki 100 proc.), taip pat perdėliojom kvietimų ir finansinį planus, kurie dėl
užtrūkusio strategijų vertinimo nebeatitiko realybės. Tačiau ir vėl dėl stringančių derinimų su
agentūra planas mėnesiu vėlavo. Nors strategijų keitimą inicijavome lapkričio 2 d., tačiau
agentūroje derinimas įstrigo, suderinimą gavome tik gruodžio 12 d. ir tik tuo metu galėjome pradėti
derinti I kvietimą. Kaip žinote I kvietimas pašauktas sausio 23 d. vietos projektų paraiškos buvo
renkamos iki kovo 23 d.
Valdyboje veikia šešios nuolatinės darbo grupės: VVG organizacinės priežiūros ir
informacijos sklaidos (vadovauja Diana Guzienė); Turto, finansų, narių mokesčių ir aktyvumo
kontrolės (vadovauja Vytautas Vilys), Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo
aplinkotvarkos problemų (vadovauja Valerijus Aleinikovas); Jaunimo ir kitų nevyriausybinių
organizacijų interesų plėtros (vadovauja Eglė Griciūtė); Kaimo vietovių verslo įvairinimo
(vadovauja Vidas Joneliūkštis); Priežiūros (strategijos) (vadovauja VVG pirmininkė Raimonda
Stankevičiūtė-Vilimienė). I kvietimui reikėjo didesnio dėmesio iš verslo, taip pat iš kaimo
bendruomenių... bei jaunimo ir kitų NVO grupių – jie formavo I kvietimo priemonių pridėtinės
vertės (kokybės) papildomus kvietimo kriterijus. Visos valdybos vardu dėkoju jiems už skirtą laiką
ir rūpestį. Dabar ruošiantis II kvietimui vėl reikės šių grupių pastangų – bus formuojami papildomi
pridėtinės vertės (kokybės) kriterijai kitoms 3 strategijos priemonėms – mokymų, socialinio verslo,
bendradarbiavimo. Šioms grupėms teks rūpestis ne tik suformuluoti kriterijus t.y. mūsų
reikalavimus pareiškėjams, bet ir analizuoti, ar reikalavimų kartelė yra toje vietoje, kurioje realiai ir
turi būti – nes, jei ji užkelsime per aukštai – tiesiog nebus pareiškėjų, jei nuleisime per žemai –
neįgyvendinsim strateginių lūkesčių.
Per posėdžius valdyba sprendė ir kitus būtinus klausimus – tvirtino finansinių poreikių
planus ir jų keitimus (iš VPS lėšų), analizavo mokėjimo prašymus, tvirtino įgyvendintų vietos
projektų, finansuotų iš 2007-2013 m. strategijos „Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros
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strategija“, kontrolinio laikotarpio ataskaitas, vertino specialistų darbą, tvirtino pirmininko
pasirašytas sutartis, sprendė kitus svarbius iškylančius klausimus.
Trumpai apie biurą. Valdyba tvirtina etatus, atlyginimų koeficientus ir pareigybių aprašus.
Šiuo strateginiu laikotarpiu biuras suformuotas iš 4 pareigybių – VPS administravimo vadovo, VPS
viešųjų ryšių specialisto, VPS finansininko, VPS projektų administratoriaus. Per 2017 m. kiekvienai
iš pareigybių buvo skiriama 0,5 darbo krūvio, dirbo 2 darbuotojai. Nuo 2018 m. turime 4
darbuotojus.
Esame dviejų nevyriausybinių organizacijų: VšĮ „Savas Rokiškis“ ir asociacijos „Suk į
kaimą“ steigėjais ir jų dalininkai. Vietos veiklos grupei šiose įstaigose atstovauja pirmininkė
Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, todėl apie tai papasakos ji pati.
Valdybos narių aktyvumo stebėseną įpareigoti vykdyti ir vykdė VVG darbuotojai (tokia
perkontroliavimo sistema nustatyta Strategijoje). Buvo vedamos aktyvumo suvestinės. Daugelis
valdybos narių buvo pareigingi, atsakingai vertino savo įsipareigojimus VVG. Neteko nei vieno
posėdžio atšaukti dėl kvorumo nebuvimo. Aktyviausius paminėsiu: Agnė Šapokaitė, Eglė Griciūtė,
Irena Bernotienė, Ričardas Žukauskas. Visų mūsų pagarba ir meilė jiems (padėkokime plojimais).

Ačiū už dėmesį. Valdybos darbą siūlau vertinti gerai ir ataskaitai pritarti.
Valdybos pirmininkas
Valerijus Rancevas
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