
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS (VPS)  

ĮGYVENDINIMO VALDYMO IR STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2020 M. 

2020 m. atlikti viešieji pirkimai: kanceliarinių prekių, antivirusinės programos, ilgalaikio 
turto draudimo, renginio dalyvių maitinimo paslaugos, salės su įranga nuomos, kompiuterių duomenų 
laikmenų, kvalifikacijos kėlimo mokymų, judriojo mobiliojo ryšio, atlyginimas atlikėjams ir fonogramų 
gamintojams, DB apskaitos administravimo, internetinės svetainės, transporto nuomos, teisės aktų 
prenumeratos. 

2020 m. sausio 16 d. VPS administravimo išlaidų poreikio plano tikslinimas už 2019 m. 
2020 m. sausio 17 d. patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2020 m. 

supaprastintų viešųjų pirkimų planas. 
2020 m. sausio 23 d. keičiamos MP prašymuose deklaruojamos paramos sumos. 
2020 m. sausio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikta viešojo pirkimo sutarčių ir vidaus 

sandorių ataskaita už 2019 m. 
2020 m. sausio 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

pateiktas aštuntasis mokėjimo prašymas (35 191,03 EUR). 
2020 m. kovo 10 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta 

Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2020 m. 
2020 m. kovo 13 d. – gegužės 11 d. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektų 

paraiškas Nr. 13 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 vietos projektų paraiškų negauta. 

2020 m. kovo 13 d. – balandžio 14 d. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektų 
paraiškas Nr. 14 priemonėms „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-
SAVA-6 ir „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ LEADER-19.2-SAVA-7. Kvietimo 
metu gauta viena vietos projekto paraiška. 

2020 m. kovo 13 d. – balandžio 14 d. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektų 
paraiškas Nr. 15 priemonei „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-
19.2-SAVA-9. Kvietimo metu gautos dvi vietos projektų paraiškos. 

2020 m. kovo 16 d. patvirtintas nuotolinio darbo tvarkos aprašas. 
2020 m. balandžio 6 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

pateikta patikslinta Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2019 m. 
2020 m. balandžio 27 d. patvirtinta posėdžių organizavimo tvarka karantino laikotarpiu. 
2020 m. birželio 18 d. Radviliškio rajone suorganizuotas informacinis renginys „Vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos“. 
2020 m. liepos 16 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

pateiktas devintasis mokėjimo prašymas (32 131,26 EUR). 
2020 m. rugpjūčio 7 d. – rugsėjo 30 d. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos 

projektų paraiškas Nr. 16 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 penkios vietos projektų paraiškos. 

2020 m. rugpjūčio 7 d. – rugsėjo 7 d. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektų 
paraiškas Nr. 17 priemonėms „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-
SAVA-6 ir „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ LEADER-19.2-SAVA-7. Kvietimo 
metu gautos dvi vietos projektų paraiškos. 

2020 m. rugsėjo 21 d. patvirtinta posėdžių organizavimo tvarka COVID-19 ligos suvaldymo 
laikotarpiu Radviliškio rajone. 

2020 m. rugsėjo 21 d. patvirtinta nuotolinio darbo organizavimo COVID-19 ligos suvaldymo 
laikotarpiu Radviliškio rajone tvarka. 

2020 m. rugsėjo 21 d. pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo 
aprašas 2021 metams. 



2020 m. lapkričio 24 d. valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė ir kiti VVG nariai dalyvavo 
seminare „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“. 

2020 m. gruodžio 11 d. patvirtintas įsakymas dėl metinės inventorizacijos atlikimo. 
2020 m. gruodžio 11 d. valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė ir kiti bendruomenių atstovai 

dalyvavo seminare „Viešųjų pirkimų aktualijos bendruomenėse“. 
Nuolat, pagal poreikį administracijos darbuotojai telefonu, el. paštu 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. 

2020 m. COVID-19 ligos suvaldymo laikotarpiu su Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 
nariais buvo bendraujama nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, Skype).  

Pagal poreikį ir galimybes organizuojami VVG „Radviliškio lyderis“ visuotiniai bei valdybos 
narių susirinkimai: 

2020 m. kovo 9 d. visuotiniame narių susirinkime buvo pristatytos pirmininko darbo ir 
finansinės ataskaitos.  

2020 m. kovo 9 d. valdybos susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS įgyvendinimu: 
Dėl vietos projektų, teikiamų pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros 

strategiją „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“, kai projekto 
partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija, paraiškų derinimo, įgyvendinimo ir priežiūros 
tvarkos patvirtinimo. 

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. 13 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-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. 14 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-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“. 

Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 15 paskelbimo. 
Dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. 
Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. 
Einamieji klausimai: dėl jaunų narių (iki 40 m.) pritraukimo. 
2020 m. gegužės 6-12 d. suorganizuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis 

rašytinės procedūros tvarka Nr. 7, kuriame buvo pritarta dviems vietos projektams ir rekomenduojama 
perduoti vietos projektus tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui; vienam vietos projektas dėl 
lėšų trūkumo nepritarta. 

2020 m. rugpjūčio 3 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. 16 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-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. 17 paskelbimo. 
2020 m. rugsėjo 22-28 d. suorganizuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis 

rašytinės procedūros tvarka Nr. 8, kuriame buvo pritarta dviems vietos projektams ir rekomenduojama 
perduoti vietos projektus tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

2020 m. gruodžio 3-10 d. suorganizuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis 
rašytinės procedūros tvarka Nr. 9, kuriame buvo pritarta penkiems vietos projektams ir rekomenduojama 
perduoti vietos projektus tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

 
Aktyviai dalyvaujama VVG tinklo veikloje – vykstama (dalyvaujama virtualiai) į susirinkimus, 

teikiami įvairūs pasiūlymai dėl taisyklių ir pan.; taip pat dalyvauta įvairiuose seminaruose, 
parodose/mugėse, konferencijose, susitikimuose; bendrauta nuotoliniu būdu: 

2020 m. sausio 28 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis pirmininkas Romas Kalvaitis, 
valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė, ir kiti valdybos nariai, bei bendruomenių atstovai dalyvavo VVG 
tinklo inicijuotame seminare „Pažangaus kaimo link“, įgyvendinant projektą „Bendra vietos veiklos 
grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“. 

2020 m. vasario 11 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto administratorė 
Edita Šiaulianskienė dalyvavo VšĮ Viešųjų pirkimų agentūros organizuojamose II-os pakopos praktiniuose 
mokymuose „Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos 2020 m.“.  

2020 m. rugpjūčio 22 d. Radviliškio rajono bendruomenės dalyvavo Lietuvos kaimo 
bendruomenių sąskryddyje, kuris vyko Karklėje, Klaipėdos rajone. 

2020 m. rugsėjo 17-18 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė 
Andželika Barčkienė ir projekto administratorė Edita Šiaulianskienė dalyvavo VVGT organizuojamoje 
konferencijoje „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“. 

2020 m. rugsėjo 9 d. Pakruojo Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ Pakruojo 
k., Pakruojo 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 administratorė Edita Šiaulianskienė ir 
projekto finansininkė Vida Stripeikienė. 

2020 m. rugsėjo 11-13 d. Radviliškio rajono bendruomenių atstovai dalyvavo Kauno 
mugėje, kurioje pristatė savo gaminamą produkciją. 

2020 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. Vardas, pavardė Atstovaujamas sektorius Parašas 

1. Andželika Barčkienė VVG administracija   

2. Edita Šiaulianskienė VVG administracija   

3. Danguolė Laurinaitienė Vietos valdžios  

4. Arūnas Čižauskas Pilietinės visuomenės  

5. Vitas Pranas Tutkus Verslo   

 

http://www.radviliskiovvg.lt/

