
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

„RADVILIŠKIO LYDERIS“ 

 

VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS   

2018-11-08  

Radviliškis 

            

Posėdis įvyko: 2018-11-08, 16.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Ingrida Gladkienė 

Posėdžio sekretorius –  Edita Šiaulianskienė 

Dalyvauja VVG valdybos nariai: Romalda Šiurnienė, Simona Kaštelianovienė, Audronė 

Motiejūnienė, Artūras Radžiūnas, Arūnas Čižauskas, Rūta Zaleskytė-Barzinskienė, Vitas Pranas 

Tutkus, Tomas Radvilavičius, Arūnas Mickaitis, Justinas Pranys, Ingrida Gladkienė. 

VVG pirmininkas Romas Kalvaitis, VVG darbuotojai: projekto administratorė Edita 

Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė. 

Nedalyvavo VVG valdybos nariai: Gintaras Pilypas. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininko išrinkimo. 

2. Dėl Artūro Radžiūno IĮ prašymo. 

3. Dėl Zenono Skačkausko prašymo. 

4. Dėl Jūros Sadzevičiaus prašymo. 

5. Dėl užbaigtų projektų kontrolės ir stebėsenos taisyklių pertvirtinimo. 

6. Einamieji klausimai. 

  

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

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

Ingrida Gladkienė valdybos narius supažindina su valdybos darbotvarkę ir paklausė narių 

ar visi sutinka su susirinkimo darbotvarke. Pasiūlė patvirtinti posėdžio darbotvarkę. „Už“ – 11, 

vienbalsiai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininko 

išrinkimo. 

Kalbėjo: Ingrida Gladkienė informavo narius, kad reikalinga išsirinkti naują valdybos 

pirmininką. Pagal įstatus valdybos pirmininkas renkamas iš VVG valdybos narių. Visuotiniame 

VVG narių susirinkime patvirtintą šios sudėties naują valdyba: 

Pilietinei visuomenei atstovauti – Romaldą Šiurnienę, Simoną Kaštelianovienę, Audronę 

Motiejūnienę, Artūrą Radžiūną ir Arūną Čižauską. 

Verslui atstovauti – Rūta Zaleskytę-Barzinskienę, Vitą Praną Tutkų, Tomą Radvilavičių ir 

Arūną Mickaitį.  

Vietos valdžiai - Gintarą Pilypą, Justiną Pranį ir Ingridą Gladkienę. 

Pasiūlyta į VVG „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininkus Ingridą Gladkienė. Daugiau 

pasiūlytų kandidatūrų nėra. Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 10, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1. 

 



NUTARTA: Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininke išrinkti 

Ingridą Gladkienę.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Artūro Radžiūno IĮ prašymo.  

 

Kalbėjo: Ingrida Gladkienė informavo valdybos nariams, kad yra gautas Artūro Radžiūno IĮ 

prašymas išbraukti iš vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ narių.  

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 10, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1. 

 

NUTARTA: Pritarti Artūro Radžiūno IĮ prašymui išbraukti iš vietos veiklos grupės 

„Radviliškio lyderis“ narių. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Zenono Skačkausko prašymo. 

 

Kalbėjo: Ingrida Gladkienė informavo valdybos nariams, kad yra gautas ūkininko Zenono 

Skačkausko prašymas priimti į vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ narius. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 11, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

 

NUTARTA: Pritarti ūkininko Zenono Skačkausko prašymui priimti į vietos veiklos grupės 

„Radviliškio lyderis“ narius. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Jūros Sadzevičiaus prašymo. 

 

Kalbėjo: Ingrida Gladkienė informavo valdybos nariams, kad yra gautas Jūros 

Sadzevičiaus prašymas priimti į vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ narius. 

 Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 11, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

 

NUTARTA: Pritarti Jūros Sadzevičiaus prašymui priimti į vietos veiklos grupės 

„Radviliškio lyderis“ narius. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl užbaigtų projektų kontrolės ir stebėsenos taisyklių pertvirtinimo. 

 

Kalbėjo: Projekto administratorė Edita Šiaulianskienė informavo valdybos narius, kad yra 

gautas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 2018-10-19 d. raštas Nr. BRK-4981 „Dėl 

informacijos pateikimo“, kuriame informuojama, kad „buvo priimtas sprendimas visiems 

projektams, pateiktiems pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės 

„Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas“, sutrumpinti priežiūros laikotarpį nuo 7 iki 5 metų“. Ir vadovaujantis pateikta 

informaciją, prašoma pakeisti vietos projektų sutartis, o jeigu sutartys nebuvo sudaromos, priimti 

atskirą sprendimą, sutrumpinti priežiūros laikotarpį iki 5 metų, kuriems buvo numatytas 7 metų 

priežiūros laikotarpis. Tuo remiantis būtina pakeisti „Vietos projektų, įgyvendintų pagal Radviliškio 

rajono vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ 

stebėsenos ir kontrolės taisykles“ ir jose numatyti priemonėms „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir 

„Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ sutrumpinti stebėsenos ir kontrolės laikotarpį iki 5 metų. 

Informuoti vietos projektų pareiškėjus dėl stebėsenos ir kontrolės laikotarpio sutrumpinimo, o su 

kuriais buvo sudaryta sutartis pakviesti juos pasirašyti sutartis. Septynerių metų stebėsenos ir 



kontrolės laikotarpis yra skirtas 8 vietos projektams: Evaldo Navagrucko projektas „Autoserviso 

paslaugų verslo Baisogaloje steigimas“; UAB „Senjorų namai“ - „UAB „Senjorų namai“ steigimas 

ir plėtra“; Justino Gaidžiūno - „Justino Gaidžiūno nuosavo verslo Baisogaloje steigimas“; UAB 

„Viktrona“ - „UAB „Viktrona“  konkurencingumo didinimas plečiant įmonės techninę bazę“; 

Artūro Radžiūno - „Turistinės stovyklos Januškonių kaime įkūrimas“; Žygimanto Pranio - 

„Turistinės stovyklos Kurklių kaime įkūrimas“; Viktorijos Pranytės - „Turistinės stovyklos Daukšių 

kaime įkūrimas“; Vidmanto Mikučio - „Kemperių stovyklavietės Velžių kaime įkūrimas“. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 11, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

 

NUTARTA: Pritarti „Vietos projektų, įgyvendintų pagal Radviliškio rajono vietos plėtros 

strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“ stebėsenos ir 

kontrolės taisykles“ taisyklių pakeitimui ir įpareigoti pirmininką Romą Kalvaitį pasirašyti vietos 

projektų sutartis su vietos projektų pareiškėjais, o jeigu sutartis nebuvo sudaryta išsiųsti vietos 

projektų pareiškėjams informacinius raštus dėl vietos projekto stebėsenos ir kontrolės laikotarpio 

sutrumpinimo. 

 

6. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

Kalbėjo: Projekto administratorė Edita Šiaulianskienė informavo valdybos narius, kad 

naujai išrinktiems valdybos nariams, vadovaujantis taisyklėmis reikia pateikti viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijas VMI ir jau patvirtintų deklaracijų kopijas atnešti į vietos veiklos grupę. Taip 

pat buvę nariai turėtų persižiūrėti savo deklaracijas ir jei yra pasikeitimų jas papildyti ir taip pat 

atnešti kopijas mums į vietos veiklos grupę. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Ingrida Gladkienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Edita Šiaulianskienė 

 

 

 

 


