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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 11 

 

2018 m. gegužės 31 d. 

Rokiškis 

 

Dalyvauja 18 valdybos narių: Agnė Šapokaitė, Anicetas Bytautas, Augustinas Blažys, Daiva 

Čiučelienė, Diana Guzienė, Dovilė Pučinskienė, Darius Gurklys, Eglė Griciūtė, Irena 

Bernotienė, Jūratė Bagužienė, Laimantas Tubelis, Laura Viduolytė-Pupelienė, Lina Meilutė-

Datkūnienė, Ričardas Žukauskas, Valerijus Aleinikovas, Valerijus Rancevas, Vidas 

Joneliūkštis,  Vytautas Vilys. 

  

Nedalyvauja 2 valdybos nariai: Vladas Karpovas, Zita Juodelienė. 

 

Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas 

Valentinas Morkūnas, specialistė Ramunė Cegelskaitė-Spaičienė, svečiai – Aistė Ragauskaitė 

- ASU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro inovacijų rinkodaros specialistė, 

Stasys Meliūnas – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys, paskirtas atstovauti vietos 

valdžios sektoriui VVG valdyboje. 

 

Posėdžio sekretorė Dovilė Pučinskienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl socialinių inovacijų sampratos  

2. Dėl naujų narių priėmimo  

3. Dėl narių išbraukimo 

4. Dėl VP vertinimo eigos  

5. Dėl VVG valdybos situacijos 

6. Dėl VVG valdybos pirmininko atsistatydinimo 

7. Dėl VVG valdybos pirmininko rinkimų  

8. Dėl valdybos darbo grupių sudėties keitimo 

9. Dėl nario mokesčio 

10. Dėl sutarčių tvirtinimo 

11. Dėl kitų klausimų 

 

SVARSTYTA: dėl socialinių inovacijų sampratos.  

Aistė Ragauskaitė, ASU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro inovacijų 

rinkodaros specialistė, rengianti daktarinį darbą, pristatė įžvalgas apie socialines inovacijas 

kaime. Posėdžio dalyviai užpildė tyrimo anketas.  

 

SVARSTYTA: dėl naujų narių priėmimo.  

VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė informavo, kad rajono savivaldybės 

taryba priėmė sprendimą (sprendimas 2018-05-25 TS-152 valdybos nariams buvo pateiktas) 

atšaukti iš VVG valdybos atstovus Dianą Guzienę ir Valerijų Rancevą ir vietoj jų paskyrė 

atstovauti VVG valdyboje valdžios sektoriui Dainorą Mineikienę ir Stasį Meliūną. Dainora 
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Mineikienė yra parašiusi prašymą tapti VVG nare, bet dėl darbo reikalų posėdyje dalyvauti 

negali, todėl jos priėmimo klausimą tenka atidėti. Kitas atstovas Stasys Meliūnas posėdyje 

dalyvauja, tačiau nėra pateikęs prašymo tapti VVG nariu ir kaimo bendruomenės 

rekomendacijos, kaip to reikalauja „Rokiškio rajono VVG naujų narių priėmimo tvarka“ 

(patvirtinta VVG valdybos 2009-04-08, protokolo Nr.11). Abu atstovai elektroniniais paštais 

buvo informuoti apie naujų narių priėmimo tvarką. Tarybos sprendimo projekto 

aiškinamajame rašte (pridedamas prie protokolo) buvo nurodyta, kad pretendentas į VVG 

valdybą turi tapti VVG nariu (tai numato vietos veiklos grupės įstatų 6.3.1. punktas); minėta 

sąlyga dėl narystės kelis kartus buvo akcentuota ir per klausimo projekto aptarimą tarybos 

komitetuose ir pačioje taryboje, kurios nariu S. Meliūnas yra ir diskusijose jis dalyvavo.  

Pasisakė S.Meliūnas; jis išdėstė nuomonę, kad reikalavimas būti organizacijos nariu yra 

perteklinis ir rajono savivaldybės tarybos deleguotam savivaldybės tarybos nariui, kuris savo 

sprendimuose yra laisvas,  toks reikalavimas neturi būti taikomas.   

Pasisakė valdybos nariai: Lina Meilūtė-Datkūnienė, Daiva Čiučlienė, Valerijus Rancevas, 

Jūratė Bagužienė, Diana Guzienė, Vytautas Vilys, akcentuodami, kad visiems privalu laikytis 

šiuo metu galiojančių organizacijos įstatų ir S.Meliūnas, siekdamas tapti valdybos nariu, 

pirmiausia, turi tapti vietos veiklos grupės narys. 

S.Meliūnas replikavo, kad parengs raštą ir išaiškins, jog yra teisus. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu atidėti Dainoros Mineikienės ir Stasio Meliūno priėmimo 

klausimą iki bus išpildyti „Rokiškio rajono VVG naujų narių priėmimo tvarkos“ reikalavimai.  

 

SVARSTYTA: dėl VP vertinimo eigos.  

VVG pirmininkė R.Stankevičiūtė-Vilimienė informavo apie vietos projektų vertinimo eigą. 

NMA vykdo 2 paraiškų kontrolinį vertinimą. R. Stankevičiūtė-Vilimienė apklausė valdybos 

narius, kokia galimybė birželio viduryje sušaukti projektų atrankos komiteto posėdį. Daugelis 

valdybos narių patvirtino, kad birželio mėnesį neplanuoja tolimesnių išvykų.  

 

SVARSTYTA: dėl VVG valdybos situacijos. 

VVG pirmininkė R.Stankevičiūtė-Vilimienė informavo, kad valdybos narių sudėties 

klausimas rajono taryboje iškilo pasikeitus valdančiajai daugumai. Dėl sprendimo 2018-05-25 

TS-152 pateikė rajono savivaldybės tarybos narių balsavimo rezultatus, iš kurių matyti, kad 

už pasikeitimą balsavo ir rajono tarybos nariais esantys 4 iš 7 vietos veiklos grupės narių bei 

narių atstovų. Pirmininkė prisipažino, kad jos argumentai, jog nereikėtų keisti valdybos narių, 

nes, pirma, apskritai visos valdybos kadencija baigiasi 2019 m., antra, kad vienu metu 

keičiant 2 vieno sektoriaus narius, dėl valdybos narių proporcinio sektoriaus atstovavimo 

neatitikimo, gali būti stabdoma strategija, - išgirsti nebuvo. Klausimą tarybai rengusi VVG 

narė, Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė apgynė taryboje sprendimo įsigaliojimo 

nukėlimą iki 2018 m. rugsėjo 14 d., tačiau neteisingai, subjektyviai aiškinamajame rašte 

nurodė, kad toks sprendimas neturės neigiamų pasekmių ir bus tik teigiamas LEADER 

priemonės įgyvendinimui bei teiks naudą Rokiškio kaimo strategijai 2014-2020. Toks 

vienpusiškai optimistinis vedėjos vertinimas galimai galėjo turėti įtakos išankstinei rajono 

savivaldybės tarybos narių nuomonei ir nuostatai keisti valdžios sektorių atstovaujančius 

valdybos narius, todėl į argumentus apie rizikas jie nereagavo. 

 

VVG pirmininkė R. Stankevičiūtė-Vilimienė apibendrino šios istorijos išvadas:  

1) pakvietė padėkoti valdybos nariams Dianai Guzienei ir Valerijui Rancevui, kad, esant 

savivaldybės tarybos tokiam sprendimui, dar šiandien neteikia pareiškimų 

atsistatydinti iš valdybos; nes jeigu jie tokius pareiškimus pateiktų ir atsisakytų toliau 

dalyvauti valdybos veikloje – iškiltų rizika strategijai. Abu valdybos nariai – Diana 

Guzienė ir Valerijus Rancevas patvirtino, kad suirutės nekels ir neteiks pareiškimų 
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atsistatydinti iki tol, kol bus sušauktas visuotinis susirinkimas, taip pat abu patvirtino, 

kad VVG nariais išliks, nes vertina organizacijos indėlį rajono labui. Valdybos nariai 

kolegoms padėkojo plojimais už atsakingą požiūrį į organizaciją ir jos vykdomą 

veiklą. 

2) pakvietė apsispręsti dėl susirinkimo datos. Iki rugsėjo 14 d. privaloma sušaukti 

visuotinį susirinkimą, kurio darbotvarkės pagrindinis klausimas bus VVG valdybos 

narių rinkimai į vakuojančias valdžios sektoriaus vietas. Sutarta susirinkimą šaukti 

rugpjūčio 24 d., kad liktų laiko pakartotiniam susirinkimui, jei pirmajame nebūtų 

kvorumo.  

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu susirinkimo datai pritarti. 

 

SVARSTYTA: dėl VVG valdybos pirmininko atsistatydinimo. 

Valerijus Rancevas, įvertindamas situaciją ir diskusijas, kurios vyko rajono savivaldybės 

tarybos komitetuose ir posėdžiuose aptariant sprendimo projektą 2018-05-25 TS-152, paprašė 

jį atleisti iš valdybos pirmininko pareigų. Išsamiai aiškindamas motyvus, jis argumentavo, kad 

VVG valdybos pirmininko pasikeitimas tų rajono tarybos narių, kurie siekė jį atstatydinti iš 

VVG valdybos, galimai bus vertinamas palankiai ir leis VVG ramiau dirbti. 

 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu pritarti Valerijaus Rancevo prašymui jį atleisti iš VVG 

valdybos pirmininko pareigų. 

 

SVARSTYTA: dėl VVG valdybos pirmininko rinkimų. 

VVG valdybos pirmininke pasiūlyta Linos Meilutės-Datkūnienės kandidatūra. L. Meilutė-

Datkūnienė yra aktyvi VVG narė, dalyvavo strategijos rengimo darbo grupėje, ji yra Žemės 

ūkio rūmų regiono specialistė. Kitų kandidatų pasiūlyta nebuvo. L. Meilutė-Datkūnienė 

padėkojo už pasitikėjimą, pažadėjo daugiau laiko ir pastangų skirti VVG, išgyvenančiai 

sudėtingą situaciją.  

 

BALSAVIMAS: į valdybos pirmininkes šios valdybos kadencijos laikotarpiu teikiama Linos 

Meilutės-Datkūnienės kandidatūra. 

Už – vienbalsiai. 

 

NUSPRĘSTA: valdybos pirmininke šios valdybos kadencijos laikotarpiu išrinkti Liną 

Meilutę-Datkūnienę. 

 

 

Posėdžio pirmininkas __________________ Valerijus Rancevas 

 

 

Posėdžio sekretorė __________________  Dovilė Pučinskienė 


