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2017 m. gegužės 25 d. 

Rokiškis 

 

Dalyvauja 15 valdybos narių: Agnė Šapokaitė, Anicetas Bytautas, Augustinas Blažys, Diana 

Guzienė, Dovilė Pučinskienė, Eglė Griciūtė, Irena Bernotienė, Jūratė Bagužienė, Ričardas 

Žukauskas, Valerijus Aleinikovas, Valerijus Rancevas, Vidas Joneliūkštis, Vladas Karpovas, 

Vytautas Vilys, Zita Juodelienė. 

 

Nedalyvauja 5 valdybos nariai: Daiva Čiučelienė, Laimutė Sadauskienė, Laimantas Tubelis, Lina 

Meilutė-Datkūnienė, Laura Viduolytė-Pupelienė. 

 

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

Morkūnas. 

 

Posėdžio sekretorė Agnė Šapokaitė 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl narių priėmimo  

2. Dėl narių išbraukimo  

3. Dėl VPS situacijos 

4. Dėl VPS IMP nekompensuotų administravimo išlaidų 

5. Dėl valdybos darbo grupių ir pirmininkų 

6. Dėl sutarčių tvirtinimo 

7. Dėl nario mokesčio situacijos 

8. Dėl vietos projektų, įgyvendintų per „Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją“, 

kontrolės 

9. Dėl valdybos darbo taisyklių   

10. Dėl kitų klausimų  

 

SVARSTYTA: dėl narių priėmimo.  

Valdybos pirmininkas V. Rancevas pateikė Irinos Kalnietienės prašymą tapti VVG nare 

(rekomenduoja Salų kaimo bendruomenė). I.Kalnietienė atsakė į valdybos narių klausimus. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu Iriną Kalnietienę priimti į VVG narius.  

 

SVARSTYTA: dėl narių išbraukimo. 

Valdybos pirmininkas V. Rancevas pateikė  UAB „Remta“, Vaido Kavaliausko prašymus išbraukti 

juos iš VVG.  

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu UAB „Remta“ ir Vaidą Kavaliauską išbraukti iš VVG narių sąrašo.  

 

SVARSTYTA: dėl VPS situacijos. 

Pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R. Stankevičiūtė-Vilimienė priminė ankstesnės sudėties 

valdybos patvirtintus keitimus:  

- pašaukti I kvietimą rugpjūčio viduryje (2 mėn. paraiškų surinkimui), o II kvietimą gruodžio 

mėn., kaip kad numatyta VPS; 
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- II kvietimą šaukti be mokymų priemonės, nes ŽŪM numato keisti taisykles ir mokymams 

numatyti didesnį intensyvumo procentą (gal net iki 100 proc.). Mokymų priemonei teikti 

paraiškas pakviesti per III kvietimą.  

R. Stankevičiūtė-Vilimienė priminė susijusius būtinus greičiausiai atlikti darbus:  

- parengti kiekvienai I kvietimo priemonei po finansinių sąlygų aprašą (FSA). Pavyzdinius 

aprašus rengia VVG tinklas su NMA (turėtų greitai pasirodyti dokumentai), problema ta, 

kad nebaigta derinti darbo vietų skaičiavimo metodika, o verslo projektai suplanuoti I 

kvietime; 

- aptarta, kad į FSA rengimą įsitrauks valdybos darbo grupės: su kultūros paveldo priemonės 

FSA dirbs Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų grupė; 

Verslo priemonių  - Kaimo vietovių verslo įvairinimo grupė. Prie pagrindinių grupių pagal 

pageidavimą jungsis Jaunimo ir kitų NVO grupės nariai; 

- už VPS viešinimo ir populiarinimo formų paieškas bus atsakinga VVG organizacinės 

priežiūros ir informacijos sklaidos bei Jaunimo ir kitų NVO darbo grupės. 

 

SVARSTYTA: dėl IMP nekompensuotų administravimo išlaidų. 

Finansininkas, VPS finansininkas V. Morkūnas pristatė ir pakomentavo problemą (informacija 

nariams buvo išsiųsta iš anksto). 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu aptvirtinti situacijos faktą. 

 

SVARSTYTA: dėl vietos projektų, įgyvendintų per „Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros 

strategiją“, kontrolės. 

Už kontrolę atsakingas V. Morkūnas pristatė situaciją ir konstatavo, jog ji gera: visi buvę projektų 

vykdytojai ataskaitas pateikė, ilgalaikiai įsipareigojimai vykdomi (informacija nariams buvo 

išsiųsta iš anksto). 

 

 

Posėdžio pirmininkas ___________________ Valerijus Rancevas 

 

 

Posėdžio sekretorė ___________________ Agnė Šapokaitė 

 


