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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 4
2017 m. liepos 27 d.
Rokiškis
Dalyvauja 15 valdybos narių: Agnė Šapokaitė, Anicetas Bytautas, Augustinas Blažys, Daiva
Čiučelienė, Diana Guzienė, Dovilė Pučinskienė, Eglė Griciūtė, Irena Bernotienė, Laimantas
Tubelis, Laura Viduolytė-Pupelienė, Ričardas Žukauskas, Valerijus Rancevas, Vladas
Karpovas, Vytautas Vilys, Zita Juodelienė.
Nedalyvauja 5 valdybos nariai: Jūratė Bagužienė, Laimutė Sadauskienė, Lina MeilutėDatkūnienė, Valerijus Aleinikovas, Vidas Joneliūkštis.
Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas
Valentinas Morkūnas, savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus
specialistė Janina Komkienė.
Posėdžio sekretorė Agnė Šapokaitė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl darbuotojų ataskaitų
2. Dėl VPS I kvietimo nukėlimo
3. Dėl darbo grupių veiklos plano
4. Dėl sutarčių tvirtinimo
5. Dėl kitų klausimų
SVARSTYTA: dėl darbuotojų ataskaitų.
VPS administravimo vadovė kartu VPS viešųjų ryšių specialistė R. Stankevičiūtė-Vilimienė ir
VPS finansininkas kartu VPS administratorius V. Morkūnas pristatė darbo ataskaitas
(ataskaitos valdybos nariams buvo pateiktos iš anksto), atsakė į valdybos narių klausimus.
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu darbuotojų ataskaitas patvirtinti (ataskaitos pridedamos),
darbuotojų darbą įvertinti gerai.
SVARSTYTA: dėl VPS I kvietimo nukėlimo.
Pirmininkė R. Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė NMA pateiktą VVG tinklui el. raštą dėl FSA
derinimo stabdymo (el. laiškas valdybos nariams buvo pateiktas iš anksto, el. laiškas prie
posėdžio medžiagos pridedamas) ir paprašė priimti sprendimą dėl I kvietimo datos nukėlimo į
rugsėjo – spalio mėnesius. Turėtų būti iš dalies keičiama 2017 m. kovo 10 d. valdybos
posėdžio (protokolo Nr. 17) aptarta nuostata pirmąjį kvietimą paskelbti rugpjūčio antroje
pusėje. Siūlo numatyti, kad pirmasis kvietimas bus paskelbtas rugsėjo – spalio mėn.
(priklausomai nuo NMA kvietimo dokumentų derinimo procedūros), atitinkamai koreguojant
VPS įgyvendinimo planą ir VPS vietos projektų lėšas (VPS keitimams atlikti sulaukti
Agentūros iniciatyvos).
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NUSPRĘSTA: bendru sutarimu I kvietimo paskelbimą nukelti į šių metų rugsėjo – spalio
mėn.
SVARSTYTA: dėl darbo grupių veiklos plano.
Darbo grupių pirmininkai pateikė grupių veiklos plano gaires, gairės papildytos LEADER ir
horizontaliųjų VPS sričių kontrolės nuostatomis, suformuotas bendras grupių veiklos planas
2017 m. II pusmečiui (planas pridedamas).
SVARSTYTA: dėl sutarčių tvirtinimo.
Finansininkas V. Morkūnas pristatė ir pakomentavo sudaryts sutartis (informacija nariams
buvo išsiųsta iš anksto).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu sutartims pritarti.
SVARSTYTA: dėl kitų klausimų.
1) Dėl viešinimo priemonių 2017 m. Pirmininkė R. Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė VPS
suplanuotas 2016 ir 2017 m. viešinimo priemones. Valdyba apsisprendė aktyvinimo
renginių skaičiaus 2017 m. nedidindi, nei numatyta VPS (7 aktyvinimo renginiai, 1
mokomasis renginys; aktyvinimo renginius rengti apjungiant mažas seniūnijas);
išleisti kalendorius su 2018 m. valstybės šimtmečio idėja, fiksuojant valstybės įvykius
atspindinčius savivaldybėje esančius paminklus.
2) Dėl pateikto II mokėjimo prašymo (MP valdybos nariams susipažinti buvo išsiųstas iš
anksto). Finansininkas V. Morkūnas pakomentavo mokėjimo prašymo duomenis.
3) Dėl valdybos narių aktyvumo. R. Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė valdybos narių
aktyvumo kontrolės duomenis.
4) Dėl narių anketos projekto. R. Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė anketos projektą.
Valdybos nariams anketos projektas bus išsiųstas, kad galėtų pateikti pastabas už narių
anketavimą atsakingai Organizacinės priežiūros ir informacijos sklaidos grupei. Narių
anketavimą surengti rugsėjo – spalio mėnesiais.
5) Dėl projektinės veiklos.
6) Dėl dalyvavimo renginiuose.
7) Dėl VVG pasiūlymų rajono kultūros sričiai.
Posėdžio pirmininkas

Valerijus Rancevas

Posėdžio sekretorė

Agnė Šapokaitė

