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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 9
2018 m. kovo 1 d.
Rokiškis
Dalyvauja 14 valdybos narių: Augustinas Blažys, Daiva Čiučelienė, Dovilė Pučinskienė, Eglė
Griciūtė, Irena Bernotienė, Jūratė Bagužienė, Laimantas Tubelis, Laura Viduolytė-Pupelienė,
Lina Meilutė-Datkūnienė, Valerijus Aleinikovas, Valerijus Rancevas, Vidas Joneliūkštis,
Vladas Karpovas, Zita Juodelienė.
Nedalyvauja 5 valdybos nariai: Agnė Šapokaitė, Anicetas Bytautas, Diana Guzienė, Ričardas
Žukauskas, Vytautas Vilys.
Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas
Valentinas Morkūnas, specialistė Milda Ulevičienė.
Posėdžio sekretorė Zita Juodelienė.
Valdybos nariai supažindinti ir pasirašė, kad jiems yra žinomi reikalavimai ir laikysis tvarkos
dėl viešų ir privačių interesų derinimo, tvirtinant VPS I kvietimo dokumentaciją.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl viešųjų pirkimų plano tvirtinimo
2. Dėl nario mokesčio
3. Dėl VPS finansininko pareigybės aprašymo papildymo
4. Dėl sutarčių tvirtinimo
5. Dėl kitų klausimų
SVARSTYTA: dėl viešųjų pirkimų plano tvirtinimo.
VVG finansininkas Valentinas Morkūnas pristatė 2018 m. viešųjų pirkimų planą (plano
projektas pateiktas iš anksto).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu pritarti (planas pridedamas).
SVARSTYTA: dėl nario mokesčio.
VVG finansininkas Valentinas Morkūnas pakomentavo nario mokesčio situaciją (informacija
valdybos nariams buvo pateikta).
SVARSTYTA: dėl VPS finansininko pareigybės aprašymo papildymo.
Pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė pateikė aprašymo papildymo redakciją
(informacija valdybos nariams buvo pateikta) ir informavo, kad darbuotojas V.Morkūnas
aprašymo keitimams pritarė. Pritarimą V.Morkūnas posėdyje patvirtino.
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NUSPRĘSTA: bendru sutarimu pritarti VPS finansininko pareigybės aprašymo papildymui
(aprašymo nauja redakcija pridedama).
SVARSTYTA: dėl sutarčių tvirtinimo.
VVG finansininkas Valentinas Morkūnas pristatė pasirašytas sutartis (informacija pateikta iš
anksto).
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu sutartims pritarti (informacija pridedama).
SVARSTYTA: dėl kitų klausimų.
1) Dėl valdybos narių aktyvumo. VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė
pristatė valdybos narių aktyvumo suvestinę (informacija pridedama). Problema dėl
V.Vilio aktyvumo išsiaiškinta – valdybos narys nepateikė informacijos apie
pasikeitusius kontaktinius duomenis (el. paštas).
2) Dėl naujo darbuotojo. Nuo 2018-02-09 pradėjo dirbti VPS viešųjų ryšių specialistė
Milda Ulevičienė (sutartis 3 metų terminuota nuo 2018 iki 2021 m. gruodžio 31 d.;
alga bazinis koeficientas 12 pareigybės kategorijai - 5,7 ir 15 proc. už stažą, nes M.
Ulevičienė turi 1 m. 1 mėn. stažą, dirbo VVG informologe).
3) Dėl delegavimo į renginius.
Socialinio verslo konferencija – Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė;
Socifaction programos mokymus – Milda Ulevičienė (kaip darbuotoja) ir Ramunė
Cegelskaitė – Spaičienė (kaip savanorė).
4) Dėl visuotinio susirinkimo datos. Nustatyta balandžio 20 d.
5) Dėl VPS ataskaitos už 2017 m. (ataskaita perkelta ant atnaujintos formos, duomenys ir
informacija nepasikeitė).
6) Dėl tinklalapio.
Problema dėl anglų kalbos (Daiva Čiučelienė rūpinsis pagrindinių naujienų vertimu).
7) Dėl „Savo Rokiškio“ susirinkimo (partneriai –Ludza ruošiasi atvažiuoti; taip pat
svarstytini klausimai: dėl Visuomeninės organizacijos „Tyzenhauzų paveldas“ tapti
organizacijos dalininku, dėl naujo vadovo rinkimų (žodžiu sutiko tapti vadove turizmo
specialistė Inga Kujelė).
8) Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų (nuolat atnaujinti pagal besikeičiančią
situaciją).
9) Dėl talkos, atidėti.
Posėdžio pirmininkas

Valerijus Rancevas

Posėdžio sekretorė

Zita Juodelienė

