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Rokiškio rajono VVG pirmininko ataskaita už 2020 metų ir visos kadencijos laikotarpį 

 

VVG susikūrė ir savo veiklą formalizavo 2007 – aisiais. Šiuo metu organizacija jungia 113 

narių (kadencijos pradžioje 2019 -aisiais buvo 120):  

29 (30) kaimo bendruomenių;  

12 (11) kitų nevyriausybinių ir kitų viešųjų ne biudžetinių organizacijų;  

5 (7) biudžetinės organizacijos;  

8 (8) verslo įmonės ar asocijuotos organizacijos; 

59 (64) fiziniai asmenys.  

Pagal Asociacijų įstatymo aktualius pakeitimus, narių – juridinių asmenų sąrašas su jų 

duomenimis pridedamas prie pranešimo kaip priedas (pranešimo priedas Nr. 1). 

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 priimtą narių priėmimo tvarką, fiziniai asmenys gali įstoti į organizaciją tik gavę 

kaimo/ kaimiškos teritorijos miesto bendruomeninės organizacijos rekomendaciją, kuri ir laiduoja 

nario pasiryžimą veikti vardan kaimo.  

Nuo 2020 m. nevyriausybinės organizacijos Registrų centre gali įregistruoti NVO statusą (po 

patikrinimo). VVG tai ir atlikome. Oficialiai deklaruojamas statusas palengvina diskusijas, kas 

esame ir su kokiu visuomenės sektoriumi tapatinamės.  

 

Apie karantino barjerus ir narius įkvėpėjus  

Prieš šią kadenciją būta idėjų organizuoti po rajoną nariams įvairias patirties išvykas, pristatyti 

įvarius per projektus sukurtus maršrutus, palaikyti bendrą idėjinę dvasią, skatinti pažinimą. Bet laiką 

pasiglemžė strategijos tarpinis vertinimas – labai skubinome kvietimus ir visiškai buvome panirę į 

darbą su pareiškėjais. Galiausiai 2020 m. kovas su karantino paskelbimu, apskritai, visas idėjas 

veikti kartu fiziškai sustabdė. Visgi ir besitęsiant karantininiam sąstingiui, organizacija išliko 

skaitlinga. Per kadenciją VVG sumažėjo 7 nariais, 3 juridiniai asmenys buvo išbraukti jau šiais 

metais, nes po reorganizacijos ar likvidavimo jų tiesiog neliko.  

2020 m. vasarą per bendruomenes platinome anketą „Naujo strateginio etapo iššūkiai ir 

bendruomenių įsitraukimas“, džiaugiamės sulaukę nemažai nuomonių (283 respondentai). Anketų 

analizė yra paskelbta VVG tinklalapyje (prie jos darbo grupėse sugrįšime, aptardami pereinamojo 

laikotarpio strategijos keitimus ir kuriant naujojo laikotarpio strategiją). Ačiū, kad šiuo sunkiu laiku 

bendruomenės prisiėmė aktyvaus tarpininko vaidmenį ir surinko nuomones, kurios leidžia apmąstyti 

gyventojų viltis ir poreikius.  

2020-ieji ypatingi metai buvo Juodupės bendruomenei. Ji Panevėžio regione buvo Lietuvos 

mažoji kultūros sostinė. Juodupėnai su lyderiais, kurie yra mūsų nariai - idėjos generatore Lina 

Meilute-Datkūniene, pirmininku Zenonu Viduoliu ir seniūnu Valdu Adamoniu, seniūnaite Daiva 

Bliudžiuviene, gimnazijos bendruomene, vietos verslininkai, net ypač sunkiais pandemijos metais, 

rodė išskirtinį įvėpimą ir susitelkimą keliant Juodupės krašto kultūros bangą. 



Rokiškio rajono vietos veiklos grupės visuotiniam narių susirinkimui, 2021 m. balandžio 28 d. 

2 

VVG veikloje neretai pasiremiame mūsų svarbiu partneriu kaimuose bibliotekomis. 

Bibliotekininkai ir jų darbo vietos, net ir atokiausiose vietovėse, nė kiek nepadauginsiu pabrėždama, 

kad yra pagrindinės šiuolaikiškos kultūros oazės. Per bibliotekas bendruomenės įsitraukė į 

„Prisijungusi Lietuva projektą“, net šešios (VVG narės) buvo pripažintos, kaip aktyvios ir sulaukė 

finansinio apdovanojimo savo informacinėms idėjoms. Todėl dar kartą džiaugsmingai norisi 

paminėti išskirtinį Alicijos Matiukienės (ji yra Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 

vadovė) darbo įvertinimą – LR prezidentas ją apdovanojo „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 

kryžiumi. Sveikiname ir narį Raimondą Sirgėdą, kuris už aktyvią pilietinę veiklą, indėlį siekiant 

išsaugoti kultūrinį ir istorinį Rokiškio krašto paveldą šiemet apdovanotas Seimo pirmininkės ir 

Rokiškio rajono mero padėkomis. Mero padėkomis šiemet taip pat pagerbti Valentinas Morkūnas, 

Leonardas Šablinskas, Laura Viduolytė-Pupelienė, Lina Meilutė-Datkūnienė, prieš metus – 

ilgiausiai bendruomenėms vadovaujantys lyderiai Irena Žindulienė, Darius Gurklys, Arvydas 

Šapokas. 2020 m. Obelių garbės pilietės regalijomis įvertinta Kairelių kaimo bendruomenės 

pirmininkė Danutė Vaičiulienė.  

Per ilgą mūsų atsiskyrimą nemažai narių minėjo asmenines sukaktis ir svarbias gyvenimo 

datas: 2020 m. – Dainora Mineikienė, Daiva Bliūdžiuvienė, Danutė Kirstukienė, Darius Gurklys, 

Irena Bernotienė, Sigita Gasiūnienė, Simona Šulienė, Vilmantas Raupys, Zenonas Viduolis; 2021 m. 

- Anicetas Bytautas; Valentinas Morkūnas; Vytautas Saulis; Zita Juodelienė.  2020 m. Augustinas 

Blažys sukūrė šeimą. Daugeliui iš Jūsų gėlių įteikti negalėjome, bet siunčiame šilčiausias mintis. 

Džiaugiamės už jus visus (ir nepaminėtus), už jūsų asmeninę laimę, asmenines pergales. Nes jūsų 

pasiekimai, jūsų veiklumo pavyzdys kuria pridėtinę vertę visam bendruomeninio judėjimo tinklui  

Rokiškio rajone - o tai ir yra VVG. 

Praėjusių metų pabaiga buvo paženklinta ir skaudžia netektimi – mirė viena iš VVG pradžios 

iniciatorių, VVG biuro specialistė, VVG sukurtos įstaigos „Savas Rokiškis“ vadovė Audronė 

Baltuškaitė (rugsėjo 17 d.). Tegul šios veiklios narės pilietiškumas, gebėjimas dalintis savo žiniomis 

ir laiku, gebėjimas nepavargti, bus mums įkvepiantis pavyzdys. 

 

Mūsų stiprybė yra nevyriausybininkų palaikymas  

Organizacijos misijoje esame parašę: Rokiškio r. vietos veiklos grupė – tai savanorišku 

darbu savo veiklą grindžianti organizacija, vienijanti aktyvius žmones iš nevyriausybinių 

organizacijų, savivaldos institucijų ir verslo struktūrų. VVG siekia gerinti gyvenimo kokybę kaime 

– kurti patrauklią kaimo aplinką, skatinti vietos gyventojų socialinį, ekonominį aktyvumą ir 

stiprinti bendruomeniškumą. 

Mūsų VVG po metų minės 15-tąją susikūrimo sukaktį. Kodėl ši data svarbi Rokiškio 

rajonui, ogi todėl, kad tai bendruomenių susitelkimo pradžia – nevyriausybininkai kaip viena 

komanda pajudėjo, parodydama, jog ne tik valdžia, bet patys žmonės savo vietovėse nori ir gali 

tvarkytis. Žinoma, reikia administracinės pagalbos, reikia finansinio prisidėjimo, bet ne mažiau 

reikia ir pagarbaus požiūrio – laikyti nevyriausybininką kaip lygų valdininkui ar verslininkui - 

solidžiam mecenatui, reikia elementaraus žmogiško jautraus bendradarbiavimo. Pasidalinsiu keletu 

aktualių įvykių, vykusių per pastarąją kadenciją, kurie nėra fasadinė puošmena, greičiau – tai, nuo 

ko norisi valytis ir apie ką norisi pamiršti. 

Per pastaruosius dvejus metus buvo trys ketinimai perimti bendruomenių patalpas be 

išankstinės diskusijos su tų bendruomenių lyderiais. Džiugina tik tai, kad visais atvejais, žiniai 
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pasklidus, valdininkų ir politikų pokalbiai su bendruomenėmis įvyko ir sprendimai priimti, 

tenkinantys visas puses. Bet pasakykite kiekvienas, ar jūsų neaplankytų menkavertiškumo jausmas, 

jei esate paliktas nuošalyje, sprendžiant jūsų pačių reikalus? Kaip tokiose situacijoje reikia jaustis 

bendruomenės pirmininkui, iš kur pasisemti stiprybės, kad oriai telktų bendruomenę naujoms 

veikloms? Norisi tikėti, kad trijų bendruomenių patirti išbandymai buvo paskutinės pamokos 

savivaldybininkams ir kad rajono vadovai ateityje neleis įvykti panašiems incidentams. Savo 

misijoje esame užsibrėžę skatinti vietos gyventojų socialinį, ekonominį aktyvumą ir stiprinti 

bendruomeniškumą. Bet bendruomeniškumas ir aktyvumas gali skleistis tik tuomet, kai rodome 

žmonėms pagarbą už jų darbus, už jų pastangas visuomenės labui. Pirmąkart per ilgą rajono 

apdovanojimų istoriją pilietininko ir nevyriausybininko ilgametė neatlyginta veikla rajono 

Atgimimo istorijos temoje rajono taryboje buvo sumenkinta. Jeigu kas galvoja, kad tai tik to asmens 

problema, klysta – Pandoros skrynia atidaryta, negandos krito visiems. Stipriai sumenko tikėjimas, 

kad pastangos ir darbas visuomenei be atlygio bent jau vertas pagarbos, arba bent jau nebus 

menkinamas savivaldos institute. Ši priežastis ir yra pagrindinė dėl ko atsistatydinau iš savivaldybės 

Apdovanojimų komisijos, į kurią mane buvo delegavę nevyriausybininkai. O vietos veiklos grupės 

nariams, dirbantiems politikų, valdininkų darbą, nuoširdžiai linkiu nesitepti siauru išskaičiavimu, 

apsimestiniu nesuvokimu arba abejingumu, nes viskas gula ne tik į atmintį ir į istoriją, bet ir į 

žmonių širdis. Be degančių širdžių mūsų kraštas bus užkampis, dvasinis, ir fizinis. 

Nuo pat savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos sukūrimo 2015 m. esu toje 

taryboje kaimo nevyriausybininkų deleguota narė ir pirmininkė. Šešerių metų darbo patirtis verčia 

atvirai pasakyti, kad pilietinės visuomenės kelias stipriai akmenuotas ir tie akmenys, už kurių 

kliūname, deja, deja dažniausiai yra biudžetiniai specialistai (valstybės pažangos darbotvarkė 2030 

sau, o jų mąstymas, supratimas ir neretai ambicijos – sau), kalbu ne tik apie savivaldos lygmenį. Ir 

šią padėtį pavyksta keisti tik labai iš lėto.  

Noriu padėkoti vietos veiklos grupės valdybos nariams ir jų pirmininkui Vidui Joneliūkščiui 

– už laiką, už diskusijas, už pastabas bei patarimus. Išskirtinį ačiū šįkart noriu pasakyti Zitai 

Juodelienei, kuri kantriai padeda palaikyti bendruomenių dėmesį, energiją ir aktyvumą – primena 

apie registrus, sukviečia susitikimus. Z.Juodelienė sėkmingai organizuoja Bendruomenių stiprinimo 

programą. Taigi, net ir karantino sąstingis bendruomenių sparnų nenuleido - nacionalinei paramai iš 

Rokiškio krašto nukeliavo 15 projektinių idėjų, net 6 projektai susiję su viešųjų erdvių tvarkymu.  

Kaip matyti iš darbotvarkės, šiame susirinkime nėra suplanuoti naujos kadencijos valdybos 

rinkimai. Priežastis - tas pats banalus covid-19 ir dėl jo esantis karantinas. Valdybai suformuoti 

reikia kalbėjimosi, reikia gyvų susitikimų su sektorių grupelėmis, reikia apskritai padiskutuoti apie 

Jūsų lūkesčius. Galbūt sulauksime šventės, kai daugelis būsime vakcinuoti ir vėl galėsime susitikti. 

Dar vieną susirinkimą šiais metais sušaukti privalėsime dėl strategijai skiriamo pereinamojo 

laikotarpio finansavimo, todėl ir valdybos rinkimus bendru sutarimu su valdyba nukėlėme, kad 

galėtume, kaip įpratę, tinkamai jiems pasirengti.  

 

Biuras, darbai ir idėjos  

Šiuo metu VVG turi 3 darbuotojus, 4 pareigybes. Labai trūksta darbuotojų, bet priimti daugiau 

žmonių neleidžia turimos lėšos. Biuro darbų ritmą diktuoja ne pareigybių aprašai, bet tikslas kad 

nestrigtų strategija, kad kuo greičiau pavyktų įvertinti ir su agentūra suderinti pateiktus projektus. 

Etatais ir atlyginimais pasigirti negalime, todėl organizacijai labai svarbus savanorių indėlis.  
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Per kadenciją išbandėme jaunimo savanorių praktikas – turėjome dvi jaunimo savanores 

Rugilę Balčiūnaitę ir Martyną Povilavičiūtę (beje, Martyna pabaigusi jaunimo savanorės veiklą, 

pasirašė nuolatinę savanoriškos veiklos sutartį ir, net būdama karo tarnyboje, randa laiko versti į 

anglų kalbą mūsų tinklalapį). Ir viena, ir kita jaunosios savanorės gera nuotaika labai praskaidrino 

biurą. Su jaunimo savanorių tarnyba akreditacijos sutartį turime iki 2022 m. lapkričio mėn. vidurio.  

Iš viso su nuolatiniais savanoriais turime 7 sutartis: be jau minėtos Martynos, yra Agnė 

Mackuvienė, Ramunė Cegelskaitė-Spaičienė (tapo patikimu konsultantu mūsų priemonių 

pareiškėjams), Danutė Kirstukienė (svarbiausia ryšininkė kraštiečio Antano Deksnio istorijoje, tik 

dabar per karantiną jos veikla apribota), Valerijus Rancevas, Jandra Kovalevskė, Aurika Aurylė 

(Aurika yra mūsų įkurtos įstaigos „Savas Rokiškis“ vadovė). Neformalizuoti savanoriai (be sutarčių) 

yra Aušra Kriovė – ji dirba su pagrindinių dokumentų vertimais, Agnė Šapokaitė, Leonardas 

Šablinskas padeda organizaciniuose reikaluose. Tai aukštos profesinės kompetencijos žmonės. 

Daugelio jų pagalba labai efektyvi, nes jie jau ilgą laiką dirba su VVG ir gerai išmano VVG biuro 

virtuvę, VVG organizavimo procesus.  

Pagrindinis biuro darbas – VPS administravimas. Kadangi ataskaitinė kadencija buvo labai 

dinamiška – organizuoti 5 kvietimai (su šių metų), vertinti – 33 gauti vietos projektai, 

administruojami 28, - tai kam nors papildomai laiko lieka mažai. Dirbame tik tose temose, kur yra 

moraliniai VVG pasižadėjimai.  

 

Strategija: tarpinį barjerą įveikėme, laukia antrasis 

Kaip jau minėjau, pastaroji kadencija įgyvendinant Rokiškio kaimo strategiją 2014-2020 

(toliau - VPS) buvo itin dinamiška, suorganizuoti 5 projektų surinkimo etapai, 40 aktyvinimo 

renginių. Veną iš renginių užimtumo tarnybos kvietimu surengėme jų jauniesiems klientams. 

Visi ir biuras, ir valdyba dėjo pastangas, kad iki tarpinio vertinimo rodiklių datos - 2019 m. 

gruodžio 31 d. VPS rodiklių pasiekimai būtų tinkami. Sunkiai dirbdami tikslus pasiekėme – 2020 m. 

mums buvo paskirtos rezervo lėšos ir dar pridėta 53 tūkst. Eur, kurių negavome dėl 97 balais 

įvertintos strategijos. Žodžiu, esame maksimaliai atgavę visą šios strategijos finansinį paketą. 2020 

m. dėl to keitėme strategiją, ją papildydami pinigais – papildomą finansavimą nukreipėme į verslo 

pradžią, šioje priemonėje buvo sudarytas rezervinių projektų sąrašas, todėl naujas finansavimas 

greitai buvo paskirtas. Taip pat po tarpinio vertinimo pasinaudojome proga pakeisti 

Bendradarbiavimo priemonės temą iš trumpųjų grandinių į turizmą. Pakeitimas buvo sėkmingas - 

per 7 kvietimą gauti 2 projektai (tiek, kiek šioje priemonėje buvome suplanavę). Apskritai, vertinant 

VPS rodiklius ir realią turimų projektų situaciją (įgyvendinamus bei vertinamus projektus) matome, 

kad tik vienintelis rodiklis – NVO socialinio verslo projektų skaičius – kol kas nepasiektas (turėtų 

būti 5 projektai, turime 4). VIII kvietimą organizuosime rugsėjo mėnesį. Na žinoma, šis džiaugsmas 

kol kas yra su stipriu avansu, nes tik baigti įgyvendinti projektai (o tokių dabar 8) yra garantija, jog 

strategijos rodikliai bus pasiekti. Bet realus projektų pabaigos terminas yra 2023 m. liepos 1 d., todėl 

dar niekur nevėluojame. 

Visgi ir 2021 -ieji vėl yra kupini įtampos. ŽŪM parengė pereinamojo laikotarpio planą ir kiek 

per pereinamąjį laikotarpį VVG gaus finansavimo priklausys nuo dabar įgyvendinamos strategijos 

pasiektų rodiklių jau iki kitos datos - šių metų birželio 30 d. Jei norime didesnio finansavimo, turime 

būti paskirstę daugiau nei 75 proc. projektams skirtos sumos. Vadinasi, reikia, kad iki minėtos datos 
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7 kvietimo projektai praeitų Agentūros projektų atrankos komitetą. Šie keli mėnesiai ir toliau biuro 

darbuotojams bus labai įtempti, o ir valdybos vėl prašysime mobilizuotis.  

Toks tempas ir įtampa, nėra normalus darbas. Bet visi šie barjerai, kai pradėjome įgyvendinti 

VPS ir planuoti veiksmus, nebuvo žinomi. ŽŪM jie gimsta čia ir dabar. Mums lieka tik prisitaikyti ir 

irtis į priekį. 

Plačiau apie VPS ir pereinamąjį laikotarpį pranešimą planuojame teikti per kitą šių metų 

susirinkimą.  

 

Kiti projektai 

2020 m. VVG buvo pagrindinė organizacija, koordinuojanti savivaldybės tarybos paskelbtus 

Bendruomenių metus. Parengėme projektą pirmajai rajono bendruomenių šventei „Tik kartu mes 

sėkmingi“ nacionalinės paramos bendruomenėms konkursui (pareiškėjas bendruomenių asociacija). 

Finansavimą gavome, kartu su bendruomenių asociacija surengėme šventę, suorganizavome jos 

aptarimą, susiplanavome šventės tęstinumo 2021 m. veiksmus (ir kaip pasižadėję, šiemet jau vėl 

pateikėme projektą). Šventė įsiliejo į Juodupės – mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginius. 

Ačiū visoms bendruomenėms aktyviai įsijungusioms į šventę ir ypač juodupėnams, kurierenginį 

apgaubė išskirtiniu rūpesčiu.   

2020 m. anksti pavasarį turėjome planų dėl Jokūbo kelio formavimo po titulines Jokūbo 

bažnyčias. Rengiamės teikti projektą per KPP Leader teritorinio bendradarbiavimo priemonę. 

Kolegos iš 10 VVG vasario mėnesį susirinko Rokiškyje. Bet darbą užkonservavo karantinas ir 

ganėtinai nepalankios finansavimo sąlygos – privalomas kad ir nedidelis 5 proc. prisidėjimas, 

administravimo lėšos labai menkos, o projektas reikalauja daug žmogiškųjų resursą. Kol kas minties 

neatsisakome, bet jeigu negalėsime judėti iš vietos – piligrimystės kelias tampa labai abejotinas. 

Per 2020 m. iš Biržų VVG perimtus „Suk į kaimą“ stendus panaudojome ne tik viešajai 

informacijai skleisti, bet ir galimybei turėti lėšų savo veikloms – prieš Seimo rinkimus registravome 

VRK stendų nuomos politinei reklamai įkainius. Politikai pasinaudojo galimybe ir VVG uždirbo 

720 Eur. 

Per 2020 m. pavasario karantiną su savanore Martyna Povilavičiūte surengėme vaikų ir 

jaunuolių piešinių konkursą „Stop epidemija“. Visus darbus paskelbėme tinklalapyje, originaliausius 

rinko „Jaunimo centro“ dailės skyriaus pedagogai. Dovanų vaikai gavo rėmėjo -  „Pupelės“ kavinės 

tortus. 

 

Tinklai ir kitos organizacijos 

Esame vietos veiklos grupių tinklo nariai. Kaip VPS vadovė esu tinklo deleguota į naujo 

laikotarpio LEADER darbo grupę. Šiek tiek painiavos yra, nes darbo grupės reikalus dažniau 

perdubliuoja tinklo valdyba. Tačiau jausdami pareigą įvykius sekame ir aktyviai teikiame 

pasiūlymus. Prieš mėnesį buvo vykdoma tinklo apklausa dėl Leader metodo – Rokiškio VVG 

pateikė daugiausiai anketų, ačiū jums, kurie į šią apklausą nenumojote ranka. 

Per kadenciją rajone susijungė dar vienas iki šiol neformalizuotas tinklas – römerininkų, 

profesoriaus atminimo Rokiškio krašte saugotojų. Profesoriaus M. Römerio atminimo bendraminčių 

ratas yra: mes kaip VVG, Kun. švietėjo Jono Katelės paramos ir labdaros fondas, Juozo Keliuočio 

biblioteka, Obelių gimnazija, profesoriaus artimieji, mokslininkas Rimantas Miknys ir M.Romerio 

universitetas. Pernai biblioteka organizavo mokslinę konferenciją M. Römerio gimimo jubiliejui 



Rokiškio rajono vietos veiklos grupės visuotiniam narių susirinkimui, 2021 m. balandžio 28 d. 

6 

paminėti, Katelės fondas ir artimieji finansavo koplytstulpio pagaminimą Bagdoniškyje, įvyko jo 

atidengimo šventė, taip pat VVG ir Katelės fondas atmintį apie profesorių žadina reklama turimuose 

Rokiškio mieste stenduose. M.Romerio universitetas parengė partnerystės sutarties projektą, bet 

laukiama iniciatyvos, pirmiausia, iš artimųjų. Šiemet profesoriaus gimtadienio dieną (gegužės 17 d.) 

universitetas rengiasi paminėti skaitymais, jei leistų galimybės, - renginys vyktų Bagdoniškyje.  

Esame steigėjai dviejų nevyriausybinių organizacijų: VšĮ „Savas Rokiškis“ ir asociacijos 

„Suk į kaimą“ – tai praėjusiame finansiniame laikotarpyje įgyvendintų bendradarbiavimo projektų 

rezultatai. „Savas Rokiškis“ ataskaitinis susirinkimas jau įvyko, „Suk į kaimą“ dar nesuplanuotas, 

bet tikrai įvyks. 

Dėl asociacijos „Suk į kaimą“. Esu dalininkų – Biržų, Pasvalio ir mūsų VVG paskirta  

vadove. Veikia duomenų bazė, visi sutarėme, kad ją vėl aktyviai prižiūrėsime ir plėsime į rajonų 

centrus – tokia tinklalapio galimybė yra, tad jokių papildomų investicijų nereikia. Taip pat 

suformavome reklamos tinklalapyje kainodarą. 2020 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir 

partnerių konkurse domenas sukįkaimą, buvo pripažintas gražiausiu lietuvišku domenu. Įvyko 

oficialus sveikinimo renginys Biržų pilyje. 

Metų pabaigoje parengėme ir teikėme projektą per Kaimo tinklo programą. Kadangi reikėjo 

prisidėjimo, tai apyvartinėms lėšoms skolino mūsų ir Pasvalio VVG. Bet projektas nefinansuotas, 

tad „Suk į kaimą“ skolintas lėšas sugrąžino. Lauksime kito palankaus konkurso. Kadangi visos 

steigėjos – VVG, todėl kaip ir mums, taip ir kitiems nariams 2020 ir 2021 m. yra įtempti. Iki vasaros 

vidurio tikrai labai aktyvių veiksmų nebus. Per kadencijos laikotarpį Biržų rajono vietos veiklos 

grupė išdalino buvusio partnerystės projekto turtą: stendai esantys savivaldybėse atiteko vietos 

veiklos grupėms, o tinklalapis – bendrai asociacijai „Suk į kaimą“. „Suk į kaimą“ organizacija 

registruota Biržuose, Biržų VVG patalpose. Organizacija Registrų centre registruota kaip NVO. 

Kita organizacija VšĮ „Savas Rokiškis“. Šios organizacijos dalininkais esame mes, 

„Ludzos rajono partnerystė“  (Latvijos Respublika) ir visuomeninė organizacija „Tyzenhauzų 

paveldas“. Pernai vėl pasikeitė šios organizacijos vadovai – mirus Audronei Baltuškaitei, 2020 m. 

spalio 13 d. susirinkimas naująja vadove paskyrė VVG savanorę Auriką Aurylę. Tikiu, kad Aurika 

atėjo ilgesniam laikui ir turi visas geras savybes jungti žmones į istorinės atminties ir kultūrines 

veiklas. Na, o mes būsime jos pagrindinis ramstis. Visuotinis ataskaitinis įstaigos susirinkimas įvyko 

balandžio 12 d., ataskaitoms pritarta. Įstaiga Registrų centre registruota kaip NVO. 

 

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; 
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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 kraštui.  

 

VVG veiklos ateinančių metų gairės 

Mūsų uždaviniai kasmet tik šiek tiek koreguojasi, bendruosius išvardinsiu, o apie išskirtinius  - 

pretendentės į pirmininkes pranešime. 

 

I uždavinys. Strategijos aktualijos. 

1)  Įgyvendinti „Rokiškio kaimo strategiją 2014-2020“. 

2)  Pasirengti pereinamojo laikotarpio programai. 

 

II uždavinys. Gilinti patirtį, plėtoti sukurtas idėjas 

1)  Skatinti ir plėsti bendradarbiavimą su įvairiais partneriais, kurių patirtis leidžia papildyti mūsų 

patirtį kaimo tvarumo, jo kaip gyvenamosios vietovės, kaip palankios žmogui rekreacinės 

erdvės įtvirtinimo temose. 

2)  Įsitraukti, remti arba inicijuoti veiklas, susijusias su Struvės paminklu, kaip UNESCO 

saugomu paminklu (paminklas mus įjungia į 10 Europos valstybių tinklą); su sakraliniu 

paveldu, kaip unikalaus palikimo sritimi; su valstybininkų tema. Visų šių darbų pradžia 

padaryta ir norėtųsi, kad idėjos neužgestų. 

 

III uždavinys. Stiprinti aktyvią narystę. 

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

komunikacijos priemones.  

2)  Stiprinti organizacijos narių aktyvumo motyvaciją. 

 

IV uždavinys. Populiarinti organizaciją ir jos veiklas. 

Populiarinti VVG 

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.  

 

VVG vadovauti Jūs man patikėjote prieš 12 metų - iš pradžių tapau valdybos pirmininke, o 

nuo 2011 organizacijos pirmininke. Tai labai ilgas, dinamiškas laikas – plėtėme organizaciją, 

mezgėme tarptautinius ryšius, buvome tarp VVG, aktyviai įsitraukusių į Leader politikos formavimą 

Lietuvoje, įgyvendinome dvi vietos strategijas. Man šis laikas buvo ištisas universitetas 

nevyriausybinių organizacijų veiklos arimuose. Labai daug mokiausi ne tik iš teorinių mokymų, bet 

ir iš praktikų, iš visų Jūsų. Todėl nuoširdžiai dėkoju už suteiktas Jūsų patirtis.  

Bet suprantu, kad jau laikas organizacijai turėti kitą veidą, nes esame naujos – trečiosios, 

strategijos kūrimo laike ir todėl labai reikia, kad naujos strategijos vadovas būtų ir jos kūrybinio 
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etapo lyderis. Todėl nuoširdžiai prašau palaikyti Mildos Ulevičienės kandidatūrą. Ji ugdėsi lyderio 

nevyriausybininko praktikas ir savybes mūsų vietos veiklos grupėje, o strategijos kūrimo ir 

administravimo įgūdžius įgijo mūsų biure. Ja tikiu, noriu būti jos komandoje ir kviečiu visus ją 

palaikyti. 

Ačiū visiems už darbą, pasitikėjimą ir tikėjimą. Prašau patvirtinti ataskaitą.  

 

PRIDEDAMAS Narių – juridinių asmenų sąrašas su jų duomenimis (pranešimo priedas Nr. 1)  

 

 

Pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė 

 


