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Dalyvauja 13 valdybos narių: Albinas Urbonas, Aušra Kriovė, Aušra Tičkienė, Daiva Čiučelienė, 

Giedrius Rimkus, Laimantas Tubelis, Laura Viduolytė-Pupelienė, Jovita Kalibataitė, Sigita 

Gasiūnienė, Valerijus Aleinikovas, Valerijus Rancevas, Vidas Joneliūkštis, Vladas Karpovas. 

 

Nedalyvauja 7 valdybos nariai: Diana Guzienė, Laimutė Sadauskienė, Lina Meilutė-Datkūnienė, 

Jūratė Bagužienė, Vaidas Kavaliauskas, Vitalijus Jocys, Zinaida Kurpienė. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas 

Valentinas Morkūnas. 

 

Posėdžio pirmininkas Valerijus Rancevas 

Posėdžio sekretorė Jovita Kalibataitė 

 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl Vitalijaus Jocio prašymo  

2. Dėl „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“  

3. Dėl vietos projektų finansavimo aprašo rengimo darbo grupės 

4. Dėl metinių VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašų 

5. Dėl sutarčių tvirtinimo 

6. Dėl bendrųjų klausimų  

 

 

SVARSTYTA: dėl Vitalijaus Jocio prašymo.  

Valdybos pirmininkas V. Rancevas supažindina su Vitalijaus Jocio prašymu leisti jam 

atsistatydinti iš valdybos narių ir išbraukti jį iš vietos veiklos grupės narių dėl asmeninių 

priežasčių.  V.Jocys atstovavo valdžios sektoriui ir buvo deleguotas savivaldybės tarybos. Šios 

valdybos kadencija baigiasi po 7 mėnesių, taip pat spalio 28 d. suplanuota VVG konferencija ir, 

pagal tradiciją, taip pat vyks visuotinis susirinkimas su VPS pristatymu nariams. Todėl apsispręsta 

prašyti mero, kad jis paskirtų atstovaujantį asmenį, nes teikiant prašymą tarybai nespėtume naujo 

nario patvirtinti spalio susirinkime (VPS atrankos taisyklių 12.4.3. vietos valdžiai (savivaldybei) – 

iki 30 proc. narių. Savivaldybės įsteigti savarankiški juridiniai asmenys kolegialiame VVG 

valdymo organe gali atstovauti vietos valdžios interesams, kai juos paskiria savivaldybės meras 

arba taryba). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu: 

1)  patenkinti Vitalijaus Jocio prašymą - leisti jam atsisitatydinti iš valdybos narių ir išbraukti jį 

iš vietos veiklos grupės narių; 
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2)  kreiptis į rajono merą dėl valdžios sektoriaus atstovo naujos kandidatūros. 

 

SVARSTYTA: dėl „Rokiškio kaimo strategija 2014-2020“. 

Pirmininkė R. Stankevičiūtė – Vilimienė pateikė suderintus su NMA strategijos taisymus pagal 

2016-07-21 vietos veiklos grupės valdybos sprendimą (protokolas Nr.14). Keitimai atlikti tik 

išlaidų išdėstymo ir darbo vietų rodiklių dalyse. Kiti suspenduoti sprendimo punktai bus 

suaktyvinti iš karto po to, kai NMA pateiks raštą apie agentūros iniciatyva keičiamą strategiją 

(pateiktas NMA teiktas derinimo raštas 2016-09-14 (taisymas į 19 d.) Nr. SD-09-04).  

 

SVARSTYTA: dėl vietos projektų finansavimo aprašo rengimo darbo grupės.  

Pirmininkė R. Stankevičiūtė – Vilimienė paprašė vietos projektų finansavimo aprašui parengti 

suformuoti platesnę nei tik darbuotojai darbo grupę. Informavo, jog dėl dalyvavimo tokioje darbo 

grupėje suderino su posėdyje nedalyvaujančiomis valdybos narėmis – L. Meilute-Datkūniene ir D. 

Guziene, jos aktyviai veikė Stratgijos rengimo darbo grupėje. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu suformuoti vietos projektų finansavimo aprašui parengti darbo 

grupę, susidedančią iš VVG darbuotojų ir valdybos narių – L. Meilutės-Datkūnienės ir D. 

Guzienės. 

 

SVARSTYTA: dėl metinių VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašų.  

Finansininkas V.Morkūnas pristatė 2016 m. metinio VPS administravimo išlaidų poreikio 

pagrindimo aprašo keitimus ir su šiais keitimais susijusius Strategijos administravimo išlaidų plano 

keitimus, suderintus su NMA. Taip pat 2017 m. metinį VPS administravimo išlaidų poreikio 

pagrindimo aprašą (aprašai valdybai buvo pateikti). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patvirtinti: 

1)  2016 m. metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo keitimus ir 

su keitimais susijusius Strategijos administravimo išlaidų plano keitimus (pridedamas); 

2)  2017 m. metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą (pridedamas). 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas ________________ Valerijus Rancevas 

 

Posėdžio sekretorė ________________ Jovita Kalibataitė 


