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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 16

2017 m. sausio 19 d.
Rokiškis
Dalyvauja 15 valdybos narių: Albinas Urbonas, Aušra Kriovė, Aušra Tičkienė, Daiva Čiučelienė,
Giedrius Rimkus, Laimantas Tubelis, Laura Viduolytė-Pupelienė, Jovita Kalibataitė, Jūratė
Bagužienė, Sigita Gasiūnienė, Valerijus Aleinikovas, Valerijus Rancevas, Vidas Joneliūkštis,
Vladas Karpovas, Vytautas Vilys.
Nedalyvauja 5 valdybos nariai: Diana Guzienė, Laimutė Sadauskienė, Lina Meilutė-Datkūnienė,
Vaidas Kavaliauskas, Zinaida Kurpienė.
Kiti posėdžio dalyviai: VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas
Valentinas Morkūnas.
Posėdžio pirmininkas Valerijus Rancevas
Posėdžio sekretorė Aušra Tičkienė
DARBOTVARKĖ
1. Dėl narių priėmimo
2. Dėl narių išbraukimo
3. Dėl metinių VPS administravimo išlaidų poreikio aprašų (2016 ir 2017) taisymo
4. Dėl VPS administravimo išlaidų mokėjimo prašymo
5. Dėl VPS įgyvendinimo situacijos
6. Dėl VPS metinės ataskaitos
7. Dėl naujos kadencijos valdybos formavimo principų
8. Dėl kitos projektinės veiklos
9. Dėl darbuotojų ataskaitų
10. Dėl sutarčių tvirtinimo
11. Dėl bendrųjų klausimų
SVARSTYTA: dėl metinių VPS administravimo išlaidų poreikio aprašų (2016 ir 2017) taisymo.
Finansininkas V.Morkūnas pristatė 2016 m. metinio VPS administravimo išlaidų poreikio
pagrindimo aprašo keitimus pagal realiai patirtas išlaidas (aprašo keitimai ir komentarai buvo
valdybai pateikti iš anksto). Taip pat 2017 m. metinio VPS administravimo išlaidų poreikio
pagrindimo aprašo taisymus (buvo teikiami pagrindimui papildomi dokumentai ir komentarai)
(detali informacija valdybai buvo pateikta iš anksto).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patvirtinti 2016 m. metinio VPS administravimo išlaidų poreikio
pagrindimo aprašo keitimus.
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SVARSTYTA: dėl VPS administravimo išlaidų mokėjimo prašymo.
Finansininkas V.Morkūnas pristatė VPS administravimo išlaidų I mokėjimo prašymą (Mokėjimo
prašymas valdybai pateiktas iš anksto).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patvirtinti VPS mokėjimo prašymą.
SVARSTYTA: dėl VPS įgyvendinimo situacijos.
Pirmininkė R. Stankevičiūtė – Vilimienė informavo apie esamą situaciją – susitikimą su ŽŪ
ministru, ŽŪM darbo grupių, kuriose ji dalyvauja, diskusijų rezultatus (raštų kopijos valdybos
nariams buvo pateiktos iš anksto). 2017-01-13 buvo susirinkusi valdybos verslo grupė aptarti
verslo projektų papildomų kriterijų (informacija apie posėdžio rezultatus valdybos nariams buvo
pateikta); Rokiškio VPS priemonių kriterijai išsiųsti VVG tinklui ir 2 apskričių atstovams tinkle,
kad rytoj kriterijų aptarimo darbo grupė galėtų įvertinti pasiūlymus taip pat ir pagal Rokiškio VPS
kriterijus. Pagrindinės problemos, kodėl neįmanoma startuoti su naujomis strategijomis –
neišspręstas PVM klausimas, kai ekonomines veiklas vykdys NVO; nėra išaiškinimo, kaip VVG
turėtų pasitvirtinti kvietimo priemonių vietos projektų finansavimo aprašus, kad VVG nariai būtų
tikri, jog nepažeidė interesų derinimo įstatymo; tai pat NMA dar nėra parengusi darbo vietų
skaičiavimo metodikos, o miniterija pagal aprobuotus pasiūlymus nėra pakeitusi VP
administravimo taisyklių. Įsigaliojus šiems pakeitimas, VVG turėtų sulaukti iš NMA rašto dėl
inicijuojamo VPS keitimo (dokumentai pagrindžiantys situacijos komentarus buvo valdybai
pateikti iš anksto).
SVARSTYTA: dėl VPS metinės ataskaitos.
Pirmininkė R. Stankevičiūtė – Vilimienė pateikė tvirtinti parengtą VPS metinę (2016 m.) ataskaitą.
(ataskaitos projektas valdybai pateiktas iš anksto).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patvirtinti VPS metinę ataskaitą.
SVARSTYTA: dėl naujos kadencijos valdybos formavimo principų.
Pasiūlyta palikti ankstesnę tvarką, patvirtintą prieš 2015 m. kadencijos rinkimus (2015-04 17
Vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolas Nr. 21).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu vadovautis ankstesne tvarka, kuri patvirtinta 2015-04-17 Vietos
veiklos grupės valdybos posėdžio (Protokolas Nr. 21).

Posėdžio pirmininkas _____________ Valerijus Rancevas
Posėdžio sekretorė

_____________ Aušra Tičkienė

