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ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 3
2017 m. birželio 29 d.
Rokiškis
Dalyvauja 14 valdybos narių: Agnė Šapokaitė, Anicetas Bytautas, Augustinas Blažys, Daiva
Čiučelienė, Diana Guzienė, Eglė Griciūtė, Irena Bernotienė, Jūratė Bagužienė, Laura ViduolytėPupelienė, Ričardas Žukauskas, Valerijus Aleinikovas, Valerijus Rancevas, Vidas Joneliūkštis, Zita
Juodelienė.
Nedalyvauja 6 valdybos nariai: Dovilė Pučinskienė, Laimutė Sadauskienė, Laimantas Tubelis, Lina
Meilutė-Datkūnienė, Vladas Karpovas, Vytautas Vilys.
Kiti posėdžio dalyviai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, finansininkas Valentinas
Morkūnas.
Posėdžio sekretorė Zita Juodelienė
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl VPS administravimo lėšų
2. Dėl VPS situacijos
3. Dėl darbo grupių veiklos plano
4. Dėl kitų klausimų
SVARSTYTA: dėl VPS administravimo lėšų.
Finansininkas, VPS finansininkas V. Morkūnas pristatė ir pakomentavo VPS administravimo lėšų
plano vykdymo situaciją, rengiant 2-ąjį mokėjimo prašymą (dokumentas pridedamas). Kadangi
matyti, jog yra sutaupytų lėšų nuo 2016 m., valdybos nariai pasiūlė šiais metais finansuoti ne vieną,
bet abu visuotinius susirinkimus, nes ir gruodžio mėnesio susirinkime neišvengiamai bus klausimai
apie strategijos patirtis – dar šiemet suplanuoti I ir II kvietimai; įtraukti savanoriavimo išlaidas,
kurios nuo balandžio mėnesio leidžiamos, nes organizacija taiko savanoriškos veiklos praktiką.
NUSPRĘSTA: bendru sutarimu pritarti valdybos narių siūlymui.
SVARSTYTA: dėl VPS situacijos.
Pirmininkė ir VPS administravimo vadovė R. Stankevičiūtė-Vilimienė pristatė ir pakomentavo:
- valdybos darbo grupių suformuotus I kvietimo veiklos sričių kriterijus ir balų sistemą (darbo
grupių posėdžių protokolai pridedami); valdybos nariai naujų pasiūlymų nepateikė;
- įvykusių VPS viešinimo renginių (2017-06-27 su jaunimo atstovais Žiobiškio stovykloje –
viešinimo idėjų laboratorija; 2017-05-24 VPS pristatyta Rokiškio rajono savivaldybės NVO
tarybai) dalyvių pastebėjimus (informacija paskelbta tinklalapio rubrikoje „Naujienos“);
- Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui iškeltus klausimus – dėl PVM; dėl NVO, kaip
perkančiosios organizacijos statuso; dėl valstybininkų tėviškių pažymėjimo vyriausybiniais
stendais; dėl nykstančio kultūros paveldo ir reikalingo griežtesnio apsaugos
reglamentavimo. Gauti atsakymai dėl pirmųjų dviejų problemų iš Ūkio, Finansų, Žemės
ūkio ministerijų, iš kurių nėra aišku, ar vienodai VVG tinklas ir ministerijos vertina
problemos logiškų sprendimų būdus, ir kaip reikėtų traktuoti ES direktyvas;
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NMA žadėti pavyzdiniai priemonių finansinių sąlygų aprašai taip ir liko neparengti ir
nesuderinti, todėl iniciatyvos ėmėsi pačios VVG: Jurbarkas – mokymų priemonės,
Panevėžys, Utena – verslo, Rokiškis – investicinės ir kt.
Kaimo plėtros programos (KPP) LEADER mokymo priemonė – Programos stebėsenos
komitetas pritarė siūlymui šiems projektams didinti intensyvumą iki 100 proc.; bus
teikiamas prašymas į ES, kad leistų pakeisti KPP.

SVARSTYTA: dėl darbo grupių veiklos plano.
Aptartos tezės: VVG organizacinės priežiūros ir informacijos sklaidos grupė – narių anketavimas;
VPS atgarsiai viešojoje erdvėje, 2018 m. kalendoriaus idėja (Valstybininkų tėviškių žemėlapis ar
kažkas panašaus); Jaunimo ir kitų NVO – visų priemonių skenavimas jaunimo poreikių požiūriu;
Bendruomenių - darnaus vystymo vertinimas įgyvendinant VPS; Verslo – verslo galimybių
maksimalus plėtojimas ir kt. Darbo grupių vadovai įsipareigojo iki liepos mėnesio apmąstyti
vadovaujamų grupių veiklas ir pateikti plano 2017 m. II pusmečiui pasiūlymus.
Posėdžio pirmininkas _________________

Valerijus Rancevas

Posėdžio sekretorė

Zita Juodelienė

_________________

