
 

 

Trumpas prisistatymas pretenduojant į Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkus 

 

Labai gaila, kad naujo Rokiškio VVG pirmininko rinkimai vyksta rašytine procedūra, bet taip 

susiklostė gyvenimas dėl Covid-19, ir kitų išeičių šiuo metu neturime.  

 

Pretenduoti į Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkus man yra didelis profesinis ir 

asmeninis iššūkis. Esu be galo dėkinga pirmininkei Raimondai Stankevičiūtei – Vilimienei ir VVG 

valdybai, kad manyje mato potencialą ir galimybes užimti šias pareigas. Po tokios aktyvios ir 

reprezentatyvios pirmininkės bus nelengva pateisinti lūkesčius, tačiau pasikeitimai, tikiu, bus 

naudingi. VVG biure liekame ta pati komanda, todėl patarimai ir pagalba, kurios tikrai prireiks 

įsivažiuojant į procesų organizavimą, visada bus šalia.  

 

Trumpai apie mane: Vilniaus Universitete įgijau aukštąjį universitetinį išsilavinimą  - Komunikacijos 

ir informacijos bakalaurą. VVG su pertraukomis dirbu jau 5-erius metus. Esu VPS viešųjų ryšių 

specialistė, o nuo 2020 m. dar ir vertinu gautus projektus. Praeito strateginio laikotarpio pabaigoje 

kartu su komanda kūriau šio laikotarpio VVG strategiją.  

Įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas NVO veiklos organizavimui, strategijų valdymui įgijau per 

praktiką, todėl, manau, kad turiu tinkamų organizacinių gebėjimų ir galiu užimti VVG pirmininko 

postą. 

Pagrindiniai mano, kaip pirmininkės iššūkiai bus: 

 

1. Stiprinti narystę ir narių pritraukimą į veiklas – turime Jus – 113 VVG narių, kuriuos 

tikiu, galima pritraukti į VVG vykdomus projektus ar kitas veiklas. 

2. Organizuoti darbą taip, kad gautume kuo didesnes lėšas pereinamajam laikotarpiui 

visiems 3 (trims) biuro etatams išlaikyti – turime didžiulę patirtį ir kompetencijas 

turinčią VVG administraciją, kurios specialistus turime išlaikyti kitos strategijos 

įgyvendinimui. 

3. Pradėti ruoštis naujos strategijos rengimui (aptarti ir parengti reikalingas apklausas, 

sudaryti darbo grupę). 

4. Po truputį skaitmenizuoti VVG procesus – pagal narių tempą ir kompetencijas, vykdant 

daug mokymų. 

5. Taip pat sėkmingai tęsti pagrindinius VVG veiklos uždavinius: įgyvendinti strategijos 

rodiklius; skatinti ir plėsti bendradarbiavimą su partneriais siekiant darnaus kaimo 

vietovių vystymosi; įsitraukti ar inicijuoti su turizmu susijusį išskirtinį teritorijos 

paveldą: Struvės, sakralinio paveldo, valstybininkų temas, kurioms jau padėtas 

pagrindas; populiarinti VVG ir jos veiklas. 

 

Noriu akcentuoti, kad ruošiantis naujai strategijai bus labai svarbus Jūsų, kaip VVG narių 

įsitraukimas į jos rengimą. Kaip ir praeitame laikotarpyje kviesime dalyvauti naujos strategijos 

rengimo grupėje, - kai gausite kvietimą – pagalvokite, jog prie šio dokumento kūrimo galite prisidėti 

su savo patirtimi, išmanymu, idėjomis.  

 

Dar vienas mano prašymas, kurį girdite labai dažnai – mums labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl 

prašome dalyvauti apklausose – ypač besirengiant naujajai strategijai. Nes kaimo plėtros strategija be 

kaimo gyventojų ar dirbančių kaimuose yra neišbaigta ir nenaudinga.  

 

Atlaisvinus karantiną prisiminsime seną gerą praktiką - pagal poreikį organizuosime gerųjų projektų 

pavyzdžių keliones, apvažiuosime sukurtus maršrutus.  



Gyvai, tikiuosi, pasimatysime vasarą, kai rengsime antrą visuotinį susirinkimą naujos VVG valdybos 

išrinkimui ir strategijos keitimui. 

Iš anksto dėkoju už suteiktą galimybę pirmininkauti Rokiškio rajono vietos veiklos grupei. 

 

Pagarbiai Milda Ulevičienė 


