
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RADVILIŠKIO LYDERIS“ VIETOS PROJEKTŲ 
ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA  

PROTOKOLAS 
 
 

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. 9 
Radviliškis  

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos projektų atrankos komiteto posėdis 

rašytinės procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2020 m. gruodžio 3 d. 

rašytinės procedūros pabaiga – 2020 m. gruodžio 10 d. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: el. paštu. 

Vietos projektų tvirtinimo dokumentai buvo siųsti šiems adresatams (vardas, pavardė, 

atstovaujamas sektorius, organizacija, elektroninio pašto adresai): Arūnas Čižauskas – pilietinė 

visuomenė, Asociacija „Pociūnėlių miestelio bendruomenė“, arnasi33@gmail.com; Ingrida 

Gladkiene – vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“, 

ingrida.gladkiene@gmail.com; Simona Kaštelianovienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Skėmių 

kaimo bendruomenė“ simonakastel@gmail.com; Arūnas Mickaitis – verslas, ūkininkas, 

a.mickaitis@gmail.com; Audronė Motiejūnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Asociacija 

„Šniūraičių bendruomenė“, martina2ster@gmail.com; Gintaras Pilypas – vietos valdžia, biudžetinė 

įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“ gintaras.pilypas@radviliskis.lt; Justinas Pranys – vietos 

valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“, justinas.pranys@radviliskis.lt; Tomas 

Radvilavičius – verslas, ūkininkas, tomasradvilavicius@yahoo.com; Artūras Radžiūnas – pilietinė 

visuomenė, Asociacija „Baisogalos bendruomenė“, arturas.radziunas@gmail.com; Romalda 

Šiurnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Pašušvio bendruomenė“, surniener@gmail.com; Vitas 

Pranas Tutkus – verslas, ūkininkas, docentas48@gmail.com; Rūta Zaleskytė-Barzinskienė – verslas, 

UAB „Šeduvos kepykla“, ruta.zaleskyte@gmail.com; dokumentai@nma.lt; zum@zum.lt.    

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Asociacijos „Mėnaičių bendruomenė“ vietos projekto „Pilietinis ugdymo centras“ 

pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios 

infrastruktūros geresnis panaudojimas“, Nr. RADV-LEADER-6B-D-16-2-2020; 

2. Dėl Asociacijos „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ vietos projekto „Asociacijos 

„Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ pagyvenusių asmenų maitinimo projektas“ pagal VPS 

priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios 

infrastruktūros geresnis panaudojimas“, Nr. RADV-LEADER-6B-D-16-4-2020; 

3. Dėl Kutiškių kaimo bendruomenės vietos projekto „Kutiškių kaimo bendruomenės 

paslaugos Radviliškio rajono gyventojams“ pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“, Nr. 

RADV-LEADER-6B-D-16-1-2020; 

4. Dėl Skėmių kaimo bendruomenės vietos projekto „Socialinių paslaugų ir bendruomeninio 

verslo plėtra“ pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas 

ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“, Nr. RADV-LEADER-6B-D-16-3-2020; 

5. Dėl Pociūnėlių miestelio bendruomenės vietos projekto „Pociūnėlių miestelio 

bendruomenės prieskoninių žolelių, vaisių, uogų ir daržovių džiovyklos plėtra“ pagal VPS priemonę 

„Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo 

lauko iki stalo“, Nr. RADV-LEADER-1A-D-16-5-2020. 

 

Dalyvavo: 

1. Arūnas Čižauskas – pilietinė visuomenė, Asociacija „Pociūnėlių miestelio bendruomenė“; 

2. Ingrida Gladkiene – vietos valdžia, Biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“; 

3. Simona Kaštelianovienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Skėmių kaimo bendruomenė“;  

mailto:arnasi33@gmail.com
mailto:ingrida.gladkiene@gmail.com
mailto:simonakastel@gmail.com
mailto:a.mickaitis@gmail.com
mailto:martina2ster@gmail.com
mailto:gintaras.pilypas@radviliskis.lt
mailto:justinas.pranys@radviliskis.lt
mailto:tomasradvilavicius@yahoo.com
mailto:arturas.radziunas@gmail.com
mailto:surniener@gmail.com
mailto:docentas48@gmail.com
mailto:ruta.zaleskyte@gmail.com
mailto:dokumentai@nma.lt
mailto:zum@zum.lt


2 

 

4. Arūnas Mickaitis – verslas, ūkininkas;  

5. Audronė Motiejūnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Asociacija „Šniūraičių 

bendruomenė“; 

6. Gintaras Pilypas – vietos valdžia, Biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“; 

7. Justinas Pranys – vietos valdžia, Biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“; 

8. Tomas Radvilavičius – verslas, ūkininkas; 

9. Artūras Radžiūnas – pilietinė visuomenė, Asociacija „Baisogalos bendruomenė“; 

10. Romalda Šiurnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Pašušvio bendruomenė“; 

11. Vitas Pranas Tutkus – verslas, ūkininkas; 

12. Rūta Zaleskytė-Barzinskienė – verslas, UAB „Šeduvos kepykla“.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos „Mėnaičių bendruomenė“ vietos projekto „Pilietinis 

ugdymo centras“ pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų 

teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“, Nr. RADV-LEADER-6B-D-16-2-

2020. 

NUTARTA: Pritarti Asociacijos „Mėnaičių bendruomenė“  vietos projektui „Pilietinis 

ugdymo centras“ (RADV-LEADER-6B-D-16-2-2020) pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams 

skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavimo rezultatai:  

„už“ – 12 (dvylika) 

„prieš“ – nėra                              

                                      

2. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ vietos projekto 

„Asociacijos „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ pagyvenusių asmenų maitinimo projektas“ pagal 

VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios 

infrastruktūros geresnis panaudojimas“, Nr. RADV-LEADER-6B-D-16-4-2020. 

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

„Asociacijos „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“ pagyvenusių asmenų maitinimo projektas“ 

(RADV-LEADER-6B-D-16-4-2020) pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių 

vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ ir rekomenduoti pradėti 

kitą vertinimo etapą.. 

Balsavimo rezultatai:  
            „už“ – 12 (dvylika) 

„prieš“ – nėra 

                                    

 3. SVARSTYTA. Dėl Kutiškių kaimo bendruomenės vietos projekto „Kutiškių kaimo 

bendruomenės paslaugos Radviliškio rajono gyventojams“ pagal VPS priemonę „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis 

panaudojimas“, Nr. RADV-LEADER-6B-D-16-1-2020. 

NUTARTA: Pritarti Kutiškių kaimo bendruomenės vietos projektui „Kutiškių kaimo 

bendruomenės paslaugos Radviliškio rajono gyventojams“ (RADV-LEADER-6B-D-16-1-2020) 

pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios 

infrastruktūros geresnis panaudojimas“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavimo rezultatai:  
            „už“ – 12 (dvylika) 

„prieš“ – nėra 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Skėmių kaimo bendruomenės vietos projekto „Socialinių paslaugų ir 

bendruomeninio verslo plėtra“ pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos 

paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“, Nr. RADV-LEADER-6B-D-

16-3-2020. 
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Valdybos narė Simona Kaštelianovienė nuo svarstomo klausimo nusišalino. 

 

NUTARTA: Pritarti Skėmių kaimo bendruomenės vietos projektui „Socialinių paslaugų ir 

bendruomeninio verslo plėtra“ (RADV-LEADER-6B-D-16-3-2020) pagal VPS priemonę „Kaimo 

gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis 

panaudojimas“ ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavimo rezultatai:  
            „už“ – 11 (vienuolika). Simona Kaštelianovienė nusišalino nuo balsavimo. 

„prieš“ – nėra 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Pociūnėlių miestelio bendruomenės vietos projekto „Pociūnėlių 

miestelio bendruomenės prieskoninių žolelių, vaisių, uogų ir daržovių džiovyklos plėtra“ pagal VPS 

priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto 

grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. RADV-LEADER-1A-D-16-5-2020. 

Valdybos narys Arūnas Čižauskas nuo svarstomo klausimo nusišalino. 

 

NUTARTA: Pritarti Pociūnėlių miestelio bendruomenės vietos projektui „Pociūnėlių 

miestelio bendruomenės prieskoninių žolelių, vaisių, uogų ir daržovių džiovyklos plėtra“ (RADV-

LEADER-1A-D-16-5-2020) pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių 

produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ ir rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

Balsavimo rezultatai:  
            „už“ – 11 (vienuolika). Arūnas Čižauskas nusišalino nuo balsavimo. 

„prieš“ – nėra 

                             

Atsižvelgiant į tai, kad balsavime dėl vietos projektų paraiškų patvirtinimo taikant rašytinę 

procedūrą dalyvavo 12 vietos projektų atrankos komiteto narių (t. y. 12 narių iš 12 narių, ne mažesnis 

nei 2/3 kvorumas susidarė), balsavimas yra laikomas tinkamu ir įvykusiu. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas (-ė)  _________________        Ingrida Gladkienė 
                                                            (Parašas) 

 

 

 

Posėdžio sekretorius (-ė)  _________________        Edita Šiaulianskienė 
                                                                            (Parašas) 


