VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS (VPS)
ĮGYVENDINIMO VALDYMO IR STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2019 M.
2019 m. atlikti viešieji pirkimai: kanceliarinės (biuro popierius) prekių, transporto kuro,
daugiafunkcinio aparato aptarnavimo ir remonto paslaugos, antivirusinės programos, ilgalaikio turto
draudimo, eksploatacinės medžiagos spausdinimo aparatui Konica minolta, spausdinimo aparato HP
LazerJet P2035 tonerio kasečių, dalyvavimo parodoje, renginio ir konferencijos dalyvių maitinimo
paslaugos, renginio moderatorius (renginio vedėjas), salės su įranga nuomos.
2019 m. sausio 4 d. Nacionaliniai mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
pateiktas Vietos plėtros strategijos keitimas.
2019 m. sausio 16 d. VPS administravimo išlaidų poreikio plano tikslinimas už 2018 m.
2019 m. sausio 21 d. keičiamos MP prašymuose deklaruojamos paramos sumos.
2019 m. sausio 24 d. patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2019 m.
supaprastintų viešųjų pirkimų planas.
2019 m. sausio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikta viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo
sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita.
2019 m. sausio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
pateikta Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2018 m.
2019 m. sausio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
pateiktas šeštasis mokėjimo prašymas (36 712,17 EUR).
2019 m. vasario 1 d. – kovo 4 d. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektų
paraiškas Nr. 8 priemonėms „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (LEADER-19.2SAVA-6), „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ (LEADER-19.2-SAVA-7),
„Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (LEADER-19.2-SAVA-9) ir „Vietos
projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (LEADER-19.2-SAVA-3). Kvietimo metu
gautos trys vietos projektų paraiškos.
2019 m. kovo 1 d. Skėmių traktieriuje suorganizuotas informacinis renginys „VVG
„Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“. Į renginį susirinko kaimo
bendruomenių atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai ir besidomintys Radviliškio rajono
plėtra dalyviai.
2019 m. kovo 8 d. – balandžio 30 d. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektų
paraiškas Nr. 9 priemonėms „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios
infrastruktūros geresnis panaudojimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) ir „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant
regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ (LEADER-19.2-SAVA-8).
Kvietimo metu gautos dvi vietos projektų paraiškos.
2019 m. balandžio 3 d. patvirtintos automobilių sunaudojamo kuro normos.
2019 m. balandžio 3 d. patvirtintas patikslintas 2019 m. viešųjų pirkimų planas.
2019 m. balandžio 4 d. suorganizuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. 3,
kuriame buvo pritarta trims vietos projektams ir rekomenduojama perduoti vietos projektus
tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.
2019 m. gegužės 13 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
pateikta patikslinta Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2018 m.
2019 m. gegužės 30 d. suorganizuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. 4,
kuriame buvo pritarta dviem vietos projektams ir rekomenduojama perduoti vietos projektus
tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.
2019 m. liepos 25 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
pateiktas septintasis mokėjimo prašymas (33 290,58 EUR).
2019 m. rugpjūčio 16 d. – rugsėjo 16 d. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos
projektų paraiškas Nr. 10 priemonėms „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“
(LEADER-19.2-SAVA-6) ir „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ (LEADER-19.2SAVA-7). Kvietimo metu gautos trys vietos projekto paraiška.
2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 30 d. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos
projektų paraiškas Nr. 10 priemonėms „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas
ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) ir „Bendradarbiavimo

rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ (LEADER19.2-SAVA-8). Kvietimo metu negauta nei viena vietos projekto paraiška.
2019 m. rugsėjo 13 d. – spalio 14 d. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektų
paraiškas Nr. 12 priemonėms „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (LEADER19.2-SAVA-9) ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (LEADER-19.2-SAVA3). Kvietimo metu gautos keturios vietos projektų paraiškos.
2019 m. rugsėjo 23 d. patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2020 m.
dokumentacijos planas.
2019 m. rugsėjo 25 d. Radviliškyje suorganizuotas informacinis renginys „VVG „Radviliškio
lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“. Į renginį susirinko kaimo bendruomenių
atstovai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai ir besidomintys Radviliškio rajono plėtra dalyviai.
2019 m. rugsėjo 27 d. pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo
aprašas 2020 metams.
2019 m. spalio 15 d. suorganizuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. 5,
kuriame buvo pritarta trims vietos projektams ir rekomenduojama perduoti vietos projektus
tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.
2019 m. spalio 29 d. suorganizuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. 6,
kuriame buvo pritarta keturiems vietos projektams ir rekomenduojama perduoti vietos projektus
tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.
2019 m. lapkričio 11 d. Nacionaliniai mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
pateiktas Vietos plėtros strategijos keitimas.
2019 m. gruodžio 2 d. VPS administravimo išlaidų poreikio plano tikslinimas už 2019 m.
2019 m. gruodžio 6 d. surengta konferencija „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“
2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos ir pasiekti rezultatai“. Konferencijoje
dalyvavo: vietos valdžios atstovai, VVG „Radviliškio lyderis“ nariai ir darbuotojai, bendruomenių atstovai,
verslo atstovai ir kiti asmenys besidomintys Radviliškio rajono plėtra. Konferencijos metu buvo apžvelgta
įgyvendinama vietos plėtros strategija, vietos projektų rengimas ir įgyvendinimas, kaimo bendruomenių
veiklos iššūkiai ir galimi sprendimai, galimos verslo formos, pristatyti kaimiškose vietovėse įgyvendinami
bei jau įgyvendinti projektai.
Nuolat, pagal poreikį administracijos darbuotojai telefonu ir asmeniškai (atvykusius į VVG
biurą) konsultuoja ir moko potencialius vietos projektų pareiškėjus bei vykdytojus; Radviliškio rajono
verslo atstovus bei ūkininkus supažindina su finansavimo galimybėmis pagal VPS.
Pagal poreikį organizuojami VVG „Radviliškio lyderis“ visuotiniai bei valdybos narių
susirinkimai:
2019 m. kovo 1 d. visuotiniame narių susirinkime buvo pristatytos pirmininko darbo ir
finansinės ataskaitos, pirmininko rinkimai, diskutuota dėl VVG „Radviliškio lyderis“ 15-ojo gimtadienio,
dėl paraiškos teikimo Žemės ūkio ministerijai nacionalinei paramai gauti.
2019 m. sausio 29 d. valdybos susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS įgyvendinimu:
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę
Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę
Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonę Nr.
LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonę Nr.
LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.
Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 paskelbimo.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę

Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios
infrastruktūros panaudojimas“.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę
Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant
maisto grandinę „Nuo lauko iki stalo“.
Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 paskelbimo.
Dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo.
Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo.
Dėl rašto „Dėl vietos projekto paraiškos tinkamumo vertinimo“ gauto 2019 m. sausio 10 d.
iš Nacionalinės mokėjimo agentūros.
2019 m. vasario 26 d. valdybos susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS įgyvendinimu:
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę
Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios
infrastruktūros panaudojimas“.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę
Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant
maisto grandinę „Nuo lauko iki stalo“.
Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 paskelbimo.
Dėl visuotinio narių susirinkimo.
2019 m. balandžio 4 d. valdybos susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS įgyvendinimu:
Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 laiko pratęsimo.
Dėl įgyvendinamos vietos plėtros strategijos.
2019 m. balandžio 4 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. 3:
Vietos projektų atrankos komiteto nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo
deklaracijų pasirašymas.
Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimas.
Dėl Asociacijos „Šniūraičių bendruomenė“ vietos projekto „Sportuojanti bendruomenė –
sveika visuomenė“ (Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-8-1-2019), pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo tinklų
ir savanoriškos veiklos organizavimas“.
Dėl Zitos Šimkevičienės IĮ vietos projekto „Kavinės „Pas Zitą“ plėtra“ (Nr. RADV-LEADER-6AD-8-2-2019), pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“.
Dėl VO „Kutiškių kaimo bendruomenė“ vietos projekto „Pramogauk, sportuok ir pažink savo
kraštą“ (Nr. RADV-LEADER-6B-JIS-8-3-2019), pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir
savanoriškos veiklos organizavimas“.
2019 m. gegužės 30 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. 4:
Vietos projektų atrankos komiteto nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo
deklaracijų pasirašymas.
Dėl Vėriškių bendruomenės vietos projekto „Vėriškių bendruomenės maisto grandinės
kūrimas „nuo lauko iki stalo“ (Nr. RADV-LEADER-1A-D-9-1-2019), pagal VPS priemonę
„Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo
lauko iki stalo“.
Dėl Baisogalos paslaugų centro vietos projekto „Paslaugų plėtra Baisogalos ir Sidabravo
seniūnijose“ (Nr. RADV-LEADER-6B-D-9-2-2019), pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų
pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“.
2019 m. rugpjūčio 12 d. valdybos susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS
įgyvendinimu:
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę
Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“.

Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę
Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“.
Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 paskelbimo.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę
Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios
infrastruktūros panaudojimas“.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę
Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant
maisto grandinę „Nuo lauko iki stalo“.
Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 paskelbimo.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonę Nr.
LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.
Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS
prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonę Nr.
LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“.
Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 paskelbimo.
2019 m. spalio 15 d. valdybos susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS įgyvendinimu:
Dėl vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategijos
2016-2023 m.“ keitimo patvirtinimo.
Dėl konferencijos organizavimo.
Dėl Asociacijos „Trys karaliai“ prašymo.
2019 m. spalio 15 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. 5:
Vietos projektų atrankos komiteto nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo
deklaracijų pasirašymas.
Dėl UAB „Jovyrema“ vietos projekto „UAB „Jovyrema“ verslo plėtra ir naujų paslaugų
kūrimas geriau panaudojant turimus pastatus ir kitus vietos išteklius“ (Nr. RADV-LEADER-6A-D-10-12019), pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“.
Dėl MB „Pramogų karaliai“ vietos projekto „MB „Pramogų karaliai“ plėtra“ (Nr. RADVLEADER-6A-D-10-2-2019), pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“.
Dėl UAB „Šeduvos kepykla“ vietos projekto „UAB „Šeduvos kepykla“ plėtra“ (Nr. RADVLEADER-6A-D-10-3-2019), pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“.
2019 m. spalio 29 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdis Nr. 6:
Vietos projektų atrankos komiteto nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo
deklaracijų pasirašymas.
Dėl Asociacijos „Linkaičių bendruomenė“ vietos projekto „Burkimės sportui ir kokybiškam
užimtumui“ (Nr. RADV-LEADER-6B-JIK-12-1-2019), pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir
savanoriškos veiklos organizavimas“.
Dėl Asociacijos „Pašušvio bendruomenė“ vietos projekto „Judėk daugiau – gyvenk ilgiau“
plėtra“ (Nr. RADV-LEADER-6B-JIK-12-2-2019), pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir
savanoriškos veiklos organizavimas“.
Dėl Asociacijos „Vėriškių bendruomenė“ vietos projekto „Gyventojų kompetencijos
ugdymas sveikatingumo, inovacijų, verslumo ir bendradarbiavimo srityse“ (Nr. RADV-LEADER-1C-M-123-2019), pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.
Dėl Asociacijos „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ vietos projekto „Kaimynų
bendruomenės verslumo ugdymas“ (Nr. RADV-LEADER-1C-M-12-4-2019), pagal VPS priemonę „Vietos
projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

Aktyviai dalyvaujama VVG tinklo veikloje - vykstama į susirinkimus, teikiami įvairūs
pasiūlymai dėl taisyklių ir pan.; taip pat dalyvauta įvairiuose seminaruose, parodose, konferencijose,
susitikimuose.
2019 m. sausio 25 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininkė Ingrida
Gladkienė, Skėmių kaimo bendruomenės atstovės dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės
organizuotame viešinimo renginyje „Akmenės rajono vietos veiklos grupės 2015-2023 metų vietos
plėtros strategijos įgyvendinimas ir perspektyvos“.
2019 m. kovo 13 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė Andželika
Barčkienė ir projekto administratorė Edita Šiaulianskienė dalyvavo VI Tarptautinėje viešojo valdymo
pokyčių konferencijoje „Tarp efektyvumo ir socialinio poveikio“, kuri vyko Mykolo Romerio universitete.
2019 m. kovo 27 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“
Betygaloje, Raseinių rajone, surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su
vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikime dalyvavo vietos veiklos
grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto
administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė.
2019 m. balandžio 25 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė
Andželika Barčkienė ir projekto administratorė Edita Šiaulianskienė dalyvavo VVG tinklo narių
visuotiniame susirinkime, surengtame Palukščio k. 3, Raseinių rajone Rokynės dvare, kuriame dalyvavo
vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos.
2019 m. gegužės 14 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto administratorė
Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė vyko į susitikimą su NMA atstovais.
2019 m. gegužės 28 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė Andželika
Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė
dalyvavo NMA organizuotose mokymuose, skirtuose verslo planų rengimui, Vilniuje.
2019 m. birželio 19 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas
Kalvaitis dalyvavo VVG tinklo išplėstiniame valdybos posėdyje, kuris vyko Kėdainių daugiakultūriniame
centre.
2019 m. birželio 26 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį
Šiaulių apskrities ir kitų vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu.
Susitikime dalyvavo VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika
Barčkienė ir projekto administratorė Edita Šiaulianskienė, susitikimas vyko Šaukėnų miestelio
bendruomenės namuose Juodlėje, Kelmės rajone.
2019 m. rugsėjo 1 d. suorganizuotas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ viešinimo
renginys „Mums jau 15!”. Renginyje bendruomenės pristatė įsigytą įrangą, vykdomas veiklas
įgyvendinant vietos projektus.
2019 m. lapkričio 27 d. Šiaulių rajono vietos veiklos grupė Betygaloje, Raseinių rajone,
surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų
įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikime dalyvavo vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“
pirmininkas Romas Kalvaitis, projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita
Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė.
2019 m. vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros
strategija 2016-2023 m.“ įgyvendinimo eiga buvo viešinama www.radviliskiovvg.lt ir rajoniniame
laikraštyje „Radviliškio naujienos“.
VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Vardas, pavardė
Andželika Barčkienė
Edita Šiaulianskienė
Danguolė Laurinaitienė
Arūnas Čižauskas
Vitas Pranas Tutkus

Atstovaujamas sektorius
VVG administracija
VVG administracija
Vietos valdžios
Pilietinės visuomenės
Verslo

Parašas

