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2019 – 2021 m. VVG valdybos ataskaita 

(Visuotiniam narių susirinkimui, 2021-04-28  )  

 

Šios kadencijos VVG valdyba buvo išrinkta 2019 m. balandžio 18 d. Tai jau 7-oji VVG 

valdyba. Valdybą pagal įstatus sudaro 20 narių. Per kadenciją valdyboje buvo pasikeitimų: 2019 m. 

Zenonui Viduoliui tapus rajono savivaldybės tarybos nariu, jis kaip politikas nebegalėjo atstovauti 

pilietiniam sektoriui, valdyboje jį pakeitė Juodupės seniūnijos pilietinio sektoriaus atstovė Daiva 

Bliudžiuvienė (Juodupės seniūnijos pilietininkai jos kandidatūrą iškėlė 2019-11-14).   

Kaip kaskart per kadencijos pasikeitimus, akcentuojame, kad VVG valdybos sudėtis turi 

atitikti taisyklėse, VVG įstatuose, strategijoje reglamentuotas nuostatas. (Teisės aktas - Vietos 

plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėse 

(LR ŽŪ ministro įsakymas 2015 -05-04, Nr. 3D-343) Reikalavimai: išlaikyti vyrų ir moterų tolygų 

santykį, jaunų žmonių įsitraukimą (>1/3 – strategijos įsipareigojimas), turi būti 1/3 narių, kurie yra 

susipažinę su LEADER priemone (išklausę kursus ir gavę pažymėjimus); privaloma užtikrinti 

sektorių atstovų rotaciją. Šiuo metu valdyboje yra 5 (arba 25 proc.) vietos valdžios, 6 (arba 30 

proc.) vietos verslo ir 9 (45 proc.) pilietinio sektoriaus atstovai. Yra 9 vyrai ir 11 moterų. Yra 8 

jauni žmonės iki 40 m. amžiaus. 10 narių išklausę mokymų kursą.  

Tai, kad naujos kadencijos valdybos rinkimai nukeliami antrajam šių metų susirinkimui 

(tikime, kad tai padarysime vasarą) yra labiau ne teigiamas procesas, bet išeitis iš situacijos, kai dėl 

covid19 negalime fiziškai susirinkti, diskutuoti ir, sektoriuose apsitarę, kelti kandidatus atstovauti 

sektoriams naujos kadencijos valdyboje. Antra vertus, vasarą neišvengiamai reikės susirinkimo, nes 

per šį Leader laikotarpį prasidės ne tik naujos strategijos rengimas, bet bus įdėtas krepšelis lėšų su 

projektinėmis iniciatyvomis, todėl VVG susirinkimui norėsis pristatyti, kokį poveikį sieksime 

sustiprinti dar šioje strategijoje. Diskusijoms fizinių susitikimų labai reikia, nes pokalbių 

platformos, juo labiau rašytinės procedūros, - realių svarstymų tikrai nepadeda paskatinti ir 

išpildyti. Užsidarymo nelinksmos nuotaikos juntamos ir valdyboje - per karantiną sumenko 

iniciatyvos veikti valdybos darbo grupėms. Jos yra suformuotos ir iki karantino iš tiesų prasmingų 

darbų nuveikė. Valdyboje veikia šešios nuolatinės darbo grupės: VVG organizacinės priežiūros ir 

informacijos sklaidos (vadovauja Agnė Šapokaitė); Turto, finansų, narių mokesčių ir aktyvumo 

kontrolės (vadovauja Aušra Žėglaitienė), 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 Laimantas Tubelis); Priežiūros (strategijos) (vadovauja VVG pirmininkė Raimonda 

Stankevičiūtė-Vilimienė).  

Šios kadencijos valdyba surengė 19 posėdžių (2019 m.- 8, 2020 m. -8, 2021 m. – 3), 5 

projektų atrankos komitetus (2019 m.- 2 2020 m. -2, 2021 m. – 1) . 2020 ir 2021 m. posėdžiai ir 

Projektų atrankos komiteto posėdžiai vykdomi taikant rašytinę procedūrą – ji labai biurokratinė: 

biuras  valdybos nariams iš anksto išsiunčią visą rašytinę informaciją su galimais sprendimų 

variantais, valdybos nariai, susipažinę su informacija, gali teikti klausimus, bet ne vėliau kaip likus 

bent 2 dienom iki posėdžio galutinės datos – nes su kiekvienu pasiūlymais reikia supažindinti visus 

valdybos narius. Kai pasiūlymų nesulaukiama, pildomos balsavimo anketos ir nuskenavus arba 

nufotografavus siunčiama VVG iki nurodytos datos. Šį sudėtingą procesą taikysime ir ataskaitinima 

– rinkiminiam visuotiniam susirinkimui. Nes sprendimams reikia tiksliai išreikštos narių valios, 

todėl VVG turi užtikrinti visų narių įsitraukimą, gebėjimą palaikyti ryšį ir nesusiaurinti galimybės 

pareikšti nuomonę, pateikti pasiūlymą. 
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Valdybos posėdžių pagrindiniai klausimai buvo susiję su 2014-2020 m. Strategija: vietos 

projektų kvietimų dokumentų rengimas, tvirtinimas, projektų vertinimas ir sprendimai (III - VII 

kvietimai), pasiūlymų dėl strategijos keitimo analizė (2020-11-09 (susijęs su papildomu VPS 

finansavimu ir Bendradarbiavimo priemonės veiklos srities keitimu - apsispręsta bendradarbiavimą 

vykdyti turizmo srityje.), 2019-12-19 (esminė iniciatyva susijusi su verslo priemonių maksimalios 

paramos sumos keitimu). VVG biuras ir valdyba nuoširdžiai stengėsi atsiliepti į aktualijas, 

susijusias su Strategijų teisės aktuose gerinamomis sąlygomis pareiškėjams ir projektų 

vykdytojams. Per 2020 m. vyko VPS tarpinis vertinimas – jis VVG buvo sėkmingas, nes VVG 

paskirtas papildomas finansavimas - 53 097 Eur. 

Per posėdžius valdyba sprendė ir kitus būtinus klausimus – tvirtino finansinių poreikių 

planus ir jų keitimus (iš VPS lėšų), analizavo mokėjimo prašymus, tvirtino VPS 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. 2020 m. pabaigoje  

dirbo 3 darbuotojai, kurie užėmė 2,75 etato, nuo 2021 m.  – 3 etatai ir 4 pareigybės. 

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

kaimą“ steigėjais ir jų dalininkai. Vietos veiklos grupei šiose organizacijos 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, Anicetas 

Bytautas, Aušra Žėglaitienė, Darius Gurklys, Kristina Ragelienė, Laimantas Tubelis, Simona 

Šulienė, Daiva Bliudžiuvienė, Zita Juodelienė. Nuoširdus ačiū visiems valdybos nariams. 

 

 

Valdybos darbą siūlau vertinti gerai ir ataskaitai pritarti. 

Valdybos pirmininkas 

Vidas Joneliūkštis 


