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Gerbiami VVG nariai, likus vos pusmečiui iki VVG valdymo organų kadencijos pabaigos, šiandien 

keliame neįprastą rinkimų klausimą – valdžios sektoriaus valdybos narių perrinkimą. Per 10 m., 

kuomet VVG veikia, nesulaukusi kadencijos pabaigos rinkimus VVG rengdavo tik dėl asmeninių 

valdybos narių neeilinių apsisprendimų – pavyzdžiui, kai keisdamas darbą,  kildamas karjeros laiptais 

(sakau gerąja, sveikintina prasme) dėl interesų konflikto valdybos narys toliau nebegalėdavo eiti 

valdybos nario pareigų. Šįkart situacija yra kitokia – deleguotus narius atšaukia sektorius (vietos 

valdžios) ir atšaukia, noriu pabrėžti, aktyvius, veiklius narius. 

Pagal dabar galiojančius LEADER programos teisės aktus, vietos valdžios sektoriaus atstovai teikiami 

rinkimams į VVG valdybą tik tie, kurie turi arba rajono mero, arba rajono savivaldybės tarybos 

delegavimą. Penki iki šiol VVG valdyboje dirbę šio sektoriaus nariai buvo išrinkti į valdybą pagal 

rajono savivaldybės tarybos delegavimą (tarybos sprendimas 2017-03-31 Nr.TS-72). Šiemet rajono 

taryboje pasikeitus politinei valdančiajai daugumai sulaukėme netikėtų iniciatyvų (tarybos sprendimas 

2018-05-25 Nr. TS-152) - atšaukiami iš penkių du aktyvūs VVG valdybos nariai– Diana Guzienė, 

Valerijus Rancevas, taip pat išreikštas noras, kad vietoj jų VVG valdyboje valdžios sektoriui atstovautų 

Dainora Mineikienė, Stasys Meliūnas. Diskusijas ir argumentus, kurie buvo išsakyti politikams prašant 

nedaryti keitimų, tie, kam rūpi vietos politikų nuostatos ir požiūris į nevyriausybines organizacijas, 

galite išklausyti 2018-04-27 ir 2018-05-25 tarybos posėdžių ir prieš juos organizuojamų komitetų garso 

įrašuose, ten rasite ir balsavimo rezultatus.  

Pakeitimams valdyboje padaryti turime laiko iki rugsėjo 14 d., tokį sprendimo terminą išsiderėti 

pavyko Jolantai Jasiūnienei, mūsų narei, savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistei.  

Suprantu, kad mums nevyriausybininkams dirbtinis spaudimas sunkiai suprantama bendradarbiavimo 

forma. Nevyriausybininkai yra  visuomenės savanoriai ir iš jų atimti negali nieko. O savanoris, 

nesidalindamas savo energija ir entuziazmu, visuomenę nuskurdinti gali. Bet šįkart asmeniškai 

kiekvieno Jūsų prašau įvykdyti valdžios valią - dėl strategijos, kuri nustos veikti, jeigu neieškosime 

kompromisų šioje situacijoje.  

Pagal LEADER programos teisės aktus, savo valdyboje privalome išlaikyti sektorių delegavimo 

proporcijas: ne daugiau 30 proc. vietos valdžios atstovų, ne daugiau 35 proc. vietos verslo atstovų, nuo 

35 iki 49 proc. pilietinės visuomenės atstovų. Nuostata, kad valdyba turi atitikti LEADER reikalavimus 

yra perkelta ir į mūsų įstatus. Taigi, vieno sektoriaus dviejų narių veiklos sustabdymas šias proporcijas 
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iškreiptų ir tai organizacijos valdybą padarytų neveiksnią, strategija ir jos finansavimas būtų tiesiog 

sustabdyti.   

Nuoširdžiai dėkojame ilgamečiams organizacijos lyderiams Dianai Guzienei ir Valerijui Rancevui už 

lojalumą ir didelį kompetencinį indėlį į vietos veiklos grupės patirtį. Ir taip pat už tai, kad rodo aukštos 

kultūros pavyzdį: nepaisydami kilusio ažiotažo neleidžia sau įsižeisti ir nepalieka vietos veiklos grupės, 

nekeldami sambrūzdžio teikia susirinkimui atsistatydinimus (plojimai ir gėlės).  

Taigi, pirmiausia prašau patvirtinti šių narių atsistatydinimą iš valdybos. O po to prašau palaikyti vietos 

valdžios sektoriaus valią dėl Dainoros Mineikienės rikimo į valdybą. Dėl kito deleguoto asmens Stasio 

Meliūno, jo kandidatūros teikti rinkimams į VVG valdybą negalime, nes S.Meliūnas neįstojo į vietos 

veiklos grupę ir nėra mūsų organizacijos narys (sąlyga būti organizacijos nariu yra įrašyta mūsų 

organizacijos įstatuose, cituoju: 6.3.1. papunktis „Vietos veiklos grupės valdyba yra kolegialus Vietos 

veiklos grupės valdymo organas, renkamas visuotinio Vietos veiklos grupės narių susirinkimo 2 metų 

laikotarpiui. Valdybą sudaro 20 narių. Valdybos nariai renkami iš Vietos veiklos grupės narių tarpo 

/.../) . Apie tai S.Meliūnas buvo informuotas. Vyko su juo pokalbiai valdyboje, yra jo elektroninis 

laiškas. Bet jis laikosi nuostatos, kad į VVG jis nestos, nes reikalavimas tapti VVG nariu, jo nuomone, 

jam kaip rajono tarybos nariui, yra perteklinis. Liepos 5 d. raštu pranešėme rajono merui (2018-07-05 

Nr. SD-07-05 „Dėl paskirto atstovo Stasio Meliūno atsisakymo tapti vietos veiklos grupės nariu“) apie 

tai, kad deleguotas atstovas atsisako išpildyti VVG įstatų sąlygas ir paprašėme peržiūrėti sprendimą iki 

šio visuotinio susirinkimo. Neoficialiai žinau, kad pokalbis su S.Meliūnu įvyko, tačiau po to pokalbio 

nei iš S.Meliūno, nei iš mero, kaip rajono tarybos vadovo, kažkokių iniciatyvų nesulaukėm. Todėl 

siūlau priimti susirinkimo sprendimą, kad dėl besibaigiančios kadencijos valdyba dirbs nepilna 

sudėtimi – 19 narių. 

Priėmus siūlomus kompromisinius sprendimus LEADER proporcijas išlaikytume ir įgyvendinamai 

strategijai grėsmė nekiltų. VVG valdyboje sektorių proporcijos atrodytų taip: pilietinį sektorių sudarytų 

47 proc. atstovų (9 nariai), vietos verslo – 32 proc. (6 nariai), vietos valdžios 21 proc. (4 nariai). 

Ačiū už dėmesį. 

VVG pirmininkė 

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė 

 


