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2018 m. lapkričio 15 d. 

Rokiškis 

 

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

Čiučelienė, Dovilė Pučinskienė, Darius Gurklys, Jūratė Bagužienė, Laimantas Tubelis, Lina 

Meilutė-Datkūnienė, Ričardas Žukauskas, Valerijus Aleinikovas, Vidas Joneliūkštis, Vladas 

Karpovas, Vytautas Vilys, Zita Juodelienė. 

 

Nedalyvauja 4 valdybos nariai: Dainora Mineikienė, Eglė Griciūtė, Irena Bernotienė, Laura 

Viduolytė-Pupelienė. 

Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas 

Valentinas Morkūnas, specialistė Milda Ulevičienė. 

 

Posėdžio sekretorė Zita Juodelienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VPS antrojo kvietimo rezultatų 

2. Dėl VPS administravimo lėšų plano peržiūros ir pasiūlymų VPS sutarčiai 

3. Dėl sutarčių tvirtinimo  

4. Dėl kitų klausimų 

 

SVARSTYTA: dėl VPS antrojo kvietimo rezultatų. 

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R. Stankevičiūtė – Vilimienė pristatė II 

kvietimo (informacija pridedama). Agnė Šapokaitė informavo, kad VšĮ „Savas Rokiškis“ (ji 

yra įstaigos finansininkė) rengė projektą ir pagal priemonę „Bendradarbiavimas“, buvo subūrę 

7 dalyvių klasterį „Būk Rokiškyje“. Tačiau savivaldybės projektų grupėje projekto idėja 

nebuvo palaikyta ir finansavimas, reikalingas prisidėti prie projekto – 20 proc., nebuvo 

skirtas. Todėl įstaiga projekto nepateikė. 

 

SVARSTYTA: dėl VPS administravimo lėšų plano peržiūros ir pasiūlymų VPS sutarčiai. 

VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R. Stankevičiūtė – Vilimienė paprašė 

klausimą atidėti gruodžio mėnesio valdybai, nes finansininkas V.Morkūnas nebaigė derinti su 

NMA 2019 m. finansinio plano (todėl nėra galutinai aiškus finansavimo poreikis darbo 

užmokesčiui). 

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu klausimą atidėti gruodžio mėnesio valdybos posėdžiui. 

 

SVARSTYTA: dėl sutarčių tvirtinimo /.../  

 

SVARSTYTA: dėl kitų klausimų. 

1) Dėl paramos NVO socialiniam verslui iš savivaldybės Kaimo programos (VVG 

inicijavo diskusiją, kad iš programos būtų dengiamos per projektus 

nefinansuojamos lėšos (PVM ir (arba) administravimas); spalio mėn. savivaldybės 

taryba klausimą atidėjo. Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komitetui vadovauja 
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Vytautas Vilys; jis patikino, kad lapkričio mėnesio taryboje socialinio verslo 

finansavimui per savivaldybės Kaimo programą turėtų būti pritarta). 

2) Dėl 2007-2013 m. kontrolės laikotarpio. VVG finansininkas V.Morkūnas 

informavo, kad NMA inicijavo sutarčių keitimą, sutrumpindama rizikingų projektų 

kontrolės laikotarpį nuo 7-erių iki 5-erių metų. /.../ (informacija pridedama). 

3) Dėl 2014-2020 m. laikotarpio VPS I-ojo kvietimo projektų vertinimo situacijos. 

VVG pirmininkė R. Stankevičiūtė – Vilimienė informavo, kad NMA stipriai 

vėluoja organizuodama vertinimą. Iš 4 pirmojo kvietimo projektų kuriuos pateikė 

Rokiškio r. VVG, įvertintas vienintelis ir jam jau paskirtas finansavimas. Kitiems 

3 projektams net nepaskirti vertintojai. NMA pripažįsta problemą – VVG sutiko 

perimti savo projektų vertinimą, kai tik įsigalios nauja VP administravimo 

taisyklių redakcija ir NMA parengs ir pateiks vertinimo metodikas. 

4) Dėl įgyvendinamo projekto savivaldybės bendruomenių programai. Pagal projektą 

Kriaunų seniūnijoje bus pastatytos 2 kelio nuorodos į profesoriaus Mykolo 

Romerio gimtinę ir suorganizuotas su vietos jaunimu renginys profesoriui atminti. 

Projekto partneris – biblioteka. Projekto VVG dar nepradėjo, nes laukia pritarimo 

dėl kelio ženklų iš Kelių direkcijos (tarpininkauja savivaldybė). 

5) Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų. Prašymas nuolat atnaujinti. 

6) Dėl nario mokesčio. VVG finansininkas V.Morkūnas apžvelgė nario mokesčio 

situaciją, ilgalaikiams skolininkams bus išsiųsti pranešimai (informacija 

pridedama). 

7) VVG jaunimo grupė pritarė idėjai 2019 m. sausio pirmoje pusėje suorganizuoti 

mokomąjį pavakarį VVG jaunimui, kuriame būtų aptariama strategijos 

problematika, VPS populiarinimas bei inovatyvios visuomenės iniciatyvų sritys – 

kaip socialinis verslas bei šiuolaikiškos organizavimosi, pažinimo priemonės, 

pavakario dalyvio mokestis 1 asmeniui iki 20 Eur (įskaitant maitinimą).  

8) Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų. VVG pirmininkė R. Stankevičiūtė – 

Vilimienė paragino valdybos narius patiems atidžiai kontroliuoti situaciją. 

 

 

Valdybos pirmininkė ___________________Lina Meilutė-Datkūnienė 

 

Posėdžio sekretorė   __________________Zita Juodelienė 


