
 

 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RADVILIŠKIO LYDERIS“ VIETOS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KOMITETO 2019 M. SPALIO 29 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2019 m. spalio 29 d. Nr. 6 

 

Radviliškis 

 

Posėdis vyko – 2019 m. spalio 29 d., 16.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Ingrida Gladkienė, valdybos pirmininkė. 

Posėdžio sekretorius – Edita Šiaulianskienė, projekto administratorė. 

Dalyvavo:  

Valdybos nariai: 

Arūnas Čižauskas – pilietinei visuomenei, Ingrida Gladkienė – vietos valdžiai, Arūnas 

Mickaitis – verslui, Audronė Motiejūnienė – pilietinei visuomenei, Justinas Pranys – vietos 

valdžiai, Artūras Radžiūnas – pilietinei visuomenei, Romalda Šiurnienė – pilietinei visuomenei, 

Vitas Pranas Tutkus – verslui, Rūta Zaleskytė-Barzinskienė – verslui. 

 

VVG „Radviliškio lyderis“ darbuotojai: 

Andželika Barčkienė (projekto vadovė), Romas Kalvaitis (VVG pirmininkas, viešųjų ryšių 

specialistas), Vida Stripeikienė (projekto finansininkė) ir Edita Šiaulianskienė (projekto 

administratorė). 

Nedalyvavo: 

Valdybos nariai: 

Simona Kaštelianovienė – pilietinei visuomenei, Gintaras Pilypas – vietos valdžiai, Tomas 

Radvilavičius – verslui. 

 

DARBOTVARKĖ: 

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

deklaracijų pasirašymas. 

2. 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“.  

3. 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“. 

4. Dėl Asociacijos „Vėriškių  bendruomenė“ vietos projekto „Gyventojų kompetencijos 

ugdymas sveikatingumo, inovacijų, verslumo ir bendradarbiavimo srityse“ (Nr. RADV-LEADER-

1C-M-12-3-2019), pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“. 

5. 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“. 

 

Ingrida Gladkienė informavo narius, kad nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovai, vietos projektų atrankos komitete nedalyvaus, 

vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamu bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių, patvirtintu LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 
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3D-544, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto 

sudėties teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“  1.2. punktu. 

Skaičiuojami valdybos nariai ar susidaro kvorumas. Dalyvauja iš viso 9 valdybos nariai.  

Ingrida Gladkienė pristato darbotvarkę ir klausia ar valdybos nariai turi klausimų. Valdybos 

nariai klausimų neturi ir patvirtina darbotvarkę vienbalsiai. 

Prašo valdybos narių informuoti, ar jiems nekyla interesų konfliktas svarstant vietos 

projektus. Valdybos narė Romalda Šiurnienė pateikė prašymą dėl nusišalinimo svarstant posėdžio 

darbotvarkės 3 klausimą, siekdamas būti nešališku ir išvengti intereso konflikto.  

Balsavo „už“: 8 (aštuoni). 

Valdybos nariai pritarė Romaldos Šiurnienės prašymui nusišalinti svarstant posėdžio 3 

klausimą.  

Ingrida Gladkienė teiraujasi valdybos narių ar jie sutinka, kad posėdžio pirmininkė būtų 

Ingrida Gladkienė, o sekretorė Edita Šiaulianskienė. Visi valdybos nariai vienbalsiai sutinka. 

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

konfidencialumo deklaracijų pasirašymas. 

Pranešėja Ingrida Gladkienė informuoja, kad vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamu 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintu LR Žemės ūkio 

ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544, nuostatomis prieš vietos projektų atrankos 

posėdį pasirašomos nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos. Prašo valdybos narių perskaityti 

ir pasirašyti šias deklaracijas. Valdybos nariai pasirašo posėdžių dėl lėšų vietos projektams 

įgyvendinti skyrimo dalyvio nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas.  

Posėdžio pirmininkė prieš pradedant svarstyti vietos projektus kviečia Andželiką Barčkienę 

pristatyti bendrą informaciją apie XII-ąjį kvietimą. 

Andželika Barčkienė pristato informaciją iš vietos projektų vertinimo suvestinės apie 

kvietimo terminą, kvietimui skirtą bendrą paramos lėšų sumą, kiek ir kokių projektų teikiama 

svarstyti.  

2. SVARSTYTA. 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“.  

Ingrida Gladkienė prašo vertintojos Andželikos Barčkienės pristatyti projektą. 

Andželika Barčkienė pagal vietos projekto vertinimo ataskaitą pristato projektą. 

Posėdžio pirmininkė teiraujasi valdybos narių ar turi pastebėjimų ir klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Ingrida Gladkienė kviečia balsuoti ar pritarti Asociacijos „Linkaičių bendruomenė“ vietos 

projektui „Burkimės sportui ir kokybiškam užimtumui“ (RADV-LEADER-6B-JIK-12-1-2019), 

pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir 

rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą. 

NUTARTA: 

Pritarti Asociacijos „Linkaičių bendruomenė“ vietos projektui „Burkimės sportui ir 

kokybiškam užimtumui“ (RADV-LEADER-6B-JIK-12-1-2019), pagal VPS priemonę 

„Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“  ir rekomenduoti jį perduoti į kitą 

vertinimo etapą. 

Balsavo „už“: 9 (devyni).  

Balsavo „prieš“: nėra. 
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3. SVARSTYTA. 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“. 

Valdybos narė Romalda Šiurnienė klausimo svarstyme nedalyvavo. 

 

Ingrida Gladkienė prašo vertintojos Andželikos Barčkienės pristatyti projektą. 

Andželika Barčkienė pagal vietos projekto vertinimo ataskaitą pristato projektą. 

Posėdžio pirmininkė teiraujasi valdybos narių ar turi pastebėjimų ir klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Ingrida Gladkienė kviečia balsuoti ar pritarti Asociacijos „Pašušvio bendruomenė“ vietos 

projektui „Judėk daugiau – gyvenk ilgiau“ plėtra“ (Nr. RADV-LEADER-6B-JIK-12-2-2019), pagal 

VPS priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir rekomenduoti jį 

perduoti į kitą vertinimo etapą.  

 

NUTARTA: 

Pritarti Asociacijos „Pašušvio bendruomenė“ vietos projektui „Judėk daugiau – gyvenk 

ilgiau“ plėtra“ (Nr. RADV-LEADER-6B-JIK-12-2-2019), pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo 

tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“  ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą.  

Balsavo „už“: 8 (aštuoni). Romalda Šiurnienė balsavime nedalyvavo. 

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos „Vėriškių  bendruomenė“ vietos projekto „Gyventojų 

kompetencijos ugdymas sveikatingumo, inovacijų, verslumo ir bendradarbiavimo srityse“ (Nr. 

RADV-LEADER-1C-M-12-3-2019), pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas“. 

Ingrida Gladkienė prašo vertintojos Andželikos Barčkienės pristatyti projektą. 

Andželika Barčkienė pagal vietos projekto vertinimo ataskaitą pristato projektą. 

Posėdžio pirmininkė teiraujasi valdybos narių ar turi pastebėjimų ir klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Ingrida Gladkienė kviečia balsuoti ar pritarti Asociacijos „Vėriškių  bendruomenė“ vietos 

projektui „Gyventojų kompetencijos ugdymas sveikatingumo, inovacijų, verslumo ir 

bendradarbiavimo srityse“ (Nr. RADV-LEADER-1C-M-12-3-2019), pagal VPS priemonę „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir rekomenduoti jį perduoti į kitą 

vertinimo etapą.  

 

NUTARTA: 

Pritarti Asociacijos „Vėriškių  bendruomenė“ vietos projektui „Gyventojų kompetencijos 

ugdymas sveikatingumo, inovacijų, verslumo ir bendradarbiavimo srityse“ (Nr. RADV-LEADER-

1C-M-12-3-2019), pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“  ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo etapą.  

Balsavo „už“: 9 (devyni).  

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

5. SVARSTYTA. 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“. 

Ingrida Gladkienė prašo vertintojos Andželikos Barčkienės pristatyti projektą. 

Andželika Barčkienė pagal vietos projekto vertinimo ataskaitą pristato projektą. 
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Posėdžio pirmininkė teiraujasi valdybos narių ar turi pastebėjimų ir klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Ingrida Gladkienė kviečia balsuoti ar pritarti Asociacijos „Karčemų bendruomenė 

„Kaimynai“ vietos projektui „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“ ir rekomenduoti jį perduoti į kitą vertinimo 

etapą.  

 

NUTARTA: 

Pritarti Asociacijos „Asociacijos „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ vietos projektui 

„Kaimynų bendruomenės verslumo ugdymas“ (Nr. RADV-LEADER-1C-M-12-4-2019), pagal VPS 

priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“  ir rekomenduoti jį 

perduoti į kitą vertinimo etapą.  

Balsavo „už“: 9 (devyni).  

Balsavo „prieš“: nėra. 

 

 

Ingrida Gladkienė padėkoja ir užbaigia posėdį. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                             ______________       Ingrida Gladkienė  

 

 

 

Posėdžio sekretorė  ______________       Edita Šiaulianskienė 

 

 

 

 

 


