
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „RADVILIŠKIO LYDERIS“ 
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis, tel. +370 620 72 774  el. p. vvg@radviliskis.lt 

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 300051414 

 

 

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“                                              2018-07-10 Nr. PS-0710-03 

 Valdybos nariams                                                            

 

 

 

                                                                                        

KVIETIMAS Į VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDĮ 

 

Kviečiame Jus dalyvauti 2018 m. liepos 17 d. (antradienį) 14.00 val. Vietos veiklos grupės 

„Radviliškio lyderis“ organizuojamame vietos projektų atrankos komiteto posėdyje, kuris įvyks 

Radviliškio rajono savivaldybės mažojoje salėje, Aušros a. 10, Radviliškis. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Vietos projektų atrankos komiteto nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo 

deklaracijų pasirašymas. 

2. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimas.  

3. Dėl Viktorijos Pranytės vietos projekto „Sodybos „Atgal į gamtą“ veiklos plėtra 

panaudojant vietos išskirtinumus ir naudingąsias savybes“ (Nr. RADV-LEADER-6A-D-3-1), pagal 

VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. 

4. Dėl Igno Hofmano vietos projekto „Igno Hofmano ūkio verslo plėtra Šiaulėnų mstl.“ 

(Nr. RADV-LEADER-6A-D-3-2), pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant 

vietos išteklius“. 

5. Dėl Mindaugo Lukaševičiaus vietos projekto „Ž. Ū. produkcijos rūšiavimo paslaugų 

teikimas M. Lukaševičiaus ūkyje“ (Nr. RADV-LEADER-3A-D-3-3), pagal VPS priemonę „Parama 

žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“. 

6. Dėl Šeduvos miesto bendruomenės vietos projekto „Šeduvių vienybė – jėga“ (Nr. 

RADV-LEADER-6B-JKS-4-1), pagal VPS priemonę „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. 

7. Dėl Pakiršinio kaimo bendruomenės vietos projekto „Socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų socialinės įtraukties didinimas į Pakiršinio ir aplinkinių kaimų visuomeninę veiklą, per 

socialinės inovacijos veiklas ir patyriminį ugdymą“ (Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-2), pagal VPS 

priemonę „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties 

mažinimą“.  

8. Dėl Miežaičių kaimo bendruomenės vietos projekto „Ateitis – mūsų rankose“ (Nr. 

RADV-LEADER-6B-JKS-4-3), pagal VPS priemonę „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. 

 

PRIDEDAMA SUSIPAŽINTI: 

1. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, 10 lapų. 

2. Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės, 8 lapai. 

3. Viktorijos Pranytės vietos projekto „Sodybos „Atgal į gamtą“ veiklos plėtra 

panaudojant vietos išskirtinumus ir naudingąsias savybes“ paraiškos Nr. RADV-LEADER-6A-D-3-

1 vertinimo ataskaita, 13 lapų. 

4. Igno Hofmano vietos projekto „Igno Hofmano ūkio verslo plėtra Šiaulėnų mstl.“ 

paraiškos Nr. RADV-LEADER-6A-D-3-2 vertinimo ataskaita, 7 lapai. 

5. Mindaugo Lukaševičiaus vietos projekto „Ž. Ū. produkcijos rūšiavimo paslaugų 

teikimas M. Lukaševičiaus ūkyje“ paraiškos Nr. RADV-LEADER-3A-D-3-3 vertinimo ataskaita, 6 
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lapai. 

6. Šeduvos miesto bendruomenės vietos projekto „Šeduvių vienybė – jėga“ paraiškos Nr. 

RADV-LEADER-6B-JKS-4-1 vertinimo ataskaita, 9 lapai. 

7. Pakiršinio kaimo bendruomenės vietos projekto „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų 

socialinės įtraukties didinimas į Pakiršinio ir aplinkinių kaimų visuomeninę veiklą, per socialinės 

inovacijos veiklas ir patyriminį ugdymą“ paraiškos Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-2 vertinimo 

ataskaita, 13 lapų. 

8. Miežaičių kaimo bendruomenės vietos projekto „Ateitis – mūsų rankose“ paraiškos Nr. 

RADV-LEADER-6B-JKS-4-3 vertinimo ataskaita, 12 lapų. 

 

 

 

 

 

Valdybos pirmininkė                                                                                         Romualda Rimkuvienė 

 


