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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 17

2017 m. kovo 10 d.
Rokiškis
Dalyvauja 15 valdybos narių: Albinas Urbonas, Aušra Kriovė, Aušra Tičkienė, Daiva Čiučelienė,
Giedrius Rimkus, Laimantas Tubelis, Laura Viduolytė-Pupelienė, Jūratė Bagužienė, Sigita
Gasiūnienė, Valerijus Aleinikovas, Valerijus Rancevas, Vidas Joneliūkštis, Vladas Karpovas,
Vytautas Vilys, Zinaida Kurpienė.
Nedalyvauja 5 valdybos nariai: Diana Guzienė, Laimutė Sadauskienė, Lina Meilutė-Datkūnienė,
Jovita Kalibataitė, Vaidas Kavaliauskas.
Kiti posėdžio dalyviai: VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas
Valentinas Morkūnas.
Posėdžio pirmininkas Valerijus Rancevas
Posėdžio sekretorius Albinas Urbonas
DARBOTVARKĖ
1.
Dėl narių priėmimo
2.
Dėl narių išbraukimo
3.
Dėl VPS situacijos ir VPS taisymų
4.
Dėl VVG visuotinio-rinkiminio susirinkimo
5.
Dėl viešųjų pirkimų plano patvirtinimo
6.
Dėl nario mokesčio situacijos
7.
Dėl bendrųjų klausimų
SVARSTYTA: dėl narių priėmimo.
Valdybos pirmininkas V. Rancevas supažindina su Augustino Blažio prašymu tapti VVG nariu,
rekomendaciją pateikė Pandėlio miesto bendruomenė. A.Blažys posėdyje dalyvavao ir atsakė į
valdybos narių klausimus.
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu priimti į narius Augustiną Blažį.
SVARSTYTA: dėl narių išbraukimo.
Valdybos pirmininkas V. Rancevas supažindina su Violetos Kazlauskienės prašymu išbraukti ją iš
vietos veiklos grupės narių dėl asmeninių priežasčių.
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patenkinti Violetos Kazlauskienės prašymą ir išbraukti ją iš vietos
veiklos grupės narių.
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SVARSTYTA: VPS situacijos ir VPS taisymų.
Pirmininkė R. Stankevičiūtė – Vilimienė informavo apie esamą situaciją – VP administravimo
taisyklių pakeitimai turi įsigalioti kovo mėnesį, kiek kebliau su darbo vietų skaičiavimo metodika,
parengtas metodikos projektas darbo ir LEADER priemonės koordinavimo grupėse buvo
supeiktas. VPS keitimo, kurį inicijuos NMA po VP taisyklių įsigaliojimo, esmė bus veiklų ir
finansinis planai (VPS taisymų projekte tai ir atsispindi, projektas valdybos nariams buvo iš anksto
pateiktas). Valdyba rekomendavo kvietimo teikti paraiškas nedaryti vasarą, bent jau iki rugpjūčio
antrosios pusės, nes gali būti neigiama pareiškėjų reakcija, juolab, kad VVG I kvietimas yra susijęs
su verslu. Valdyba pritarė nuomonei VPS Mokymų priemonę perkelti į III kvietimą (bus
inicijuojamas VP taisyklių palankesnės intesnsyvumo sąlygos, pareiškėjams atsiras didesnė
mokymų dalyvių auditorija).
Aptarti VPS ataskaitos ir I MP keitimai.
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patvirtinti VPS taisymus ir, sulaukus NMA iniciatyvos, juos teikti
(keitimai pridedami).
SVARSTYTA: dėl VVG visuotinio rinkiminio susirinkimo.
Susirinkimo data – 2017-04-14
Pasirengimas:
1)sektorių susitikimai išdeleguoti naujos kadencijos valdybos narius (pateikta apžvalga, kokie
galimi kandidatai pagal visus sektorius, prisilaikant programos reikalavimų nuostatų,
akcentuotina paisyti interesų derinimo reikalavimų ir siūlyti nariams nekandidatuoti į
valdybą, jei turi planų teikti šiais metais projektą pagal kurią nors priemonę)
2)pirmininko kandidatūra, valdyba teiks R.Stankevičiūtės-Vilimienės kandidatūrą (pristatys
V.Rancevas)
Darbotvarkė (preliminari)
1. Ataskaitos (valdybos – V.Rancevas, pirmininko - R.Stankevičiūtė - Vilimienė)
2. 2016 m. finansinė atskaitomybė (V.Morkūnas
3. Revizinės komisijos ataskaita (komisijos atstovas)
4. Rinkimai: pirmininko ir valdybos
5. VPS kvietimo grafiko ir pagrindinių reikalavimų pristatymas. Paraiškų surinkimo, vertinimo
aktualijos.
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu patvirtinti susirinkimo datą, preliminarią darbotvarkę, valdybos ir
finansinę ataskaitas, valdybos teikiamą pirmininko kandidatūrą (R.Stankevičiūtė-Vilimienė).

Posėdžio pirmininkas __________________ Valerijus Rancevas
Posėdžio sekretorius

__________________ Albinas Urbonas

