
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS (VPS)  

ĮGYVENDINIMO VALDYMO IR STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2022 M. 

2022 m. atlikti viešieji pirkimai: judriojo ryšio, teisinės paslaugos (registrų centras), 
interneto svetainės talpinimas ir el. paštas, banko paslaugos, transporto nuoma, daugiafunkcinio 
aparato aptarnavimas ir eksploatacinės medžiagos, antivirusinės programos, internetinės svetainės 
metinis adreso mokestis, teisės akto prenumerata, leidimai mugei, ilgalaikio turto draudimas, renginio 
dalyvių maitinimas, poilsio kultūros ir sporto paslaugos pirkimas, reklamos paslaugos, kanceliarinės 
prekės (biuro popierius), projekto koordinavimo, apgyvendinimo su pusryčiais, konferencijos 
organizavimo, vertimo paslaugos, vietos veiklos grupės teritorijos tyrimai, medžiagos rinkimas bei 
redagavimas virtualiam žemėlapiui, kanceliarinės prekės, DB apskaita, renginio dalyvių maitinimas 
(kavos pertraukos), automobilinių degalų tiekimas. 

2022 m. sausio mėn. patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2022 m. mažos 
vertės pirkimų planas. 

2022 m. sausio mėn. VPS administravimo išlaidų poreikio plano tikslinimas už 2021 m. 
2022 m. sausio mėn. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

pateiktas vienuoliktas mokėjimo prašymas (63 814,76 EUR). 
2022 m. sausio mėn. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

pateikta Vietos plėtros strategijos ataskaita už 2021 m. 
2022 m. vasario mėn. įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sumanaus 

kaimo link – Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė“ Radviliškio rajono atstovai 
sudalyvavo konferencijoje „Sumanaus kaimo link“, kuri vyko Kėdainių rajone. 

2022 m. vasario – kovo mėn. paskelbtas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19 
(EURI lėšoms) priemonei „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-
6. Kvietimo metu gauta 4 vietos projektų paraiškos. 

2022 m. kovo mėn. suorganizuota Radviliškio krašto vietos gamintojų mugė. 
2022 m. kovo mėn.  Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

pateiktas Vietos plėtros strategijos tikslinimas/keitimas. 
2022 m. kovo mėn. gauta parama tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Partnerystė 

skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje“ įgyvendinimui.  
2022 m. kovo pabaigoje Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ administracijos 

darbuotojai dalyvavo Birštone vykusioje Vietos veiklos grupių tinklo konferencijoje „LEADER 20. 
Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas.“ 

2022 m. balandžio 26 d. – gegužės 2 d. suorganizuotas vietos projektų atrankos komiteto 
posėdis rašytinės procedūros tvarka Nr. 12, kuriame buvo pritarta dviems vietos projektams ir 
rekomenduojama perduoti vietos projektus tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui, vienas 
vietos projektas įrašytas į rezervinių vietos projektų sąrašą. 

2022 m. balandžio mėn. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ atstovai dalyvavo 
Panevėžio rajone Bistrampalio dvare vykusioje Lietuvos kaimo parlamento V sesijoje. 

2022 m. birželio – rugpjūčio mėn. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektų 
paraiškas Nr. 20 priemonėms „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir 
susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ LEADER-19.2-SAVA-5 ir  „Ūkio ir verslo plėtra geriau 
panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6. Kvietimo metu gauta 7 vietos projektų paraiškos. 

2022 m. birželio mėn. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ teritorijos atstovai 
dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje, kuris vyko Karklėje. 

2022 m. rugpjūčio mėn. gauta parama parengiamosios paramos projektui „Žengiame į 
2023-2027 m. LEADER laikotarpį“ įgyvendinti. 

2022 m. rugpjūčio mėn. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis prisidėjo organizuojant 
Radviliškio miesto turgelio atidaryme ir sudalyvavo pristatydama vietos gamintojus bei jų gaminamą 
produkciją. 

2022 m. rugpjūčio 29 d. – rugsėjo 2 d. suorganizuotas vietos projektų atrankos komiteto 
posėdis rašytinės procedūros tvarka Nr. 13, kuriame buvo pritarta trims vietos projektams ir 
rekomenduojama perduoti vietos projektus tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui, keturi 
vietos projektai įrašyti į rezervinių vietos projektų sąrašą. 



2022 m. rugsėjo mėn. įgyvendintas projektas „Atrask save!“ pagal Nevyriausybinių 
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6. priemonę „Stiprinti 
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ suorganizavo vaikams ir jaunimui vienos dienos stovyklą.  

2022 m. rugsėjo mėn. VVG „Radviliškio lyderis“ administracija dalyvavo tradiciniame 
Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikime, kuris įvyko Žagarėje. 

2022 m. rugsėjo mėn. pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo 
aprašas 2023 metams. 

2022 m. spalio mėn. pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Partnerystė 
skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje“ paramos sutartis. 

2022 m. spalio mėn. patvirtintas patikslintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 
2022 m. mažos vertės pirkimų planas. 

2022 m. spalio mėn. įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sumanaus kaimo 
link – Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė“ suorganizuoti mokymai 
„Socialinės inovacijos, užtikrinančios socialinių ir kitų paslaugų plėtrą kaimo vietovėse“. 

2022 m. spalio – lapkričio mėn. paskelbtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektų 
paraiškas Nr. 21 (EURI lėšoms) priemonei „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ 
LEADER-19.2-SAVA-6. Kvietimo metu gauta 3 vietos projektų paraiškos. 

2022 m. lapkričio mėn. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ atstovai dalyvavo 
jungtiniame Lietuvos Kaimo bendruomenių sąjungos ir Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų 
sąjungos renginyje, kuris įvyko Raseinių rajone. 

2022 m. lapkričio mėn. įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sumanaus 
kaimo link – Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė“ suorganizuoti mokymai 
„Inovacijų diegimas plėtojant bendruomeninį/socialinį bei smulkųjį ir vidutinį verslą kaimo vietovėse“. 

2022 m. lapkričio mėn. pasirašyta parengiamosios paramos sutartis projektui „Žengiame į 
2023-2027 m. LEADER laikotarpį“. 

2022 m. lapkričio mėn. įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Partnerystė 
skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje“ suorganizuota konferencija atidaranti Lietuvos ir 
Lenkijos regionų bendradarbiavimą. 

2022 m. lapkričio mėn.  įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Partnerystė 
skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje“ suorganizuoti mokymai gerosios patirties pasidalinimui 
tarp vietinių verslininkų Radviliškio rajone. 

2022 m. lapkričio 24 d. – 30 d. suorganizuotas vietos projektų atrankos komiteto posėdis 
rašytinės procedūros tvarka Nr. 14, kuriame buvo pritarta vienam vietos projektui ir rekomenduojama 
perduoti vietos projektus tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui, dviem vietos projektams 
nepritarta ir nerekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą. 

2022 m. gruodžio mėn. įgyvendinant parengiamosios paramos projektą „Žengiame į 2023-
2027 m. LEADER laikotarpį“ suorganizuoti penki informaciniai renginiai skirtingose Radviliškio rajono 
seniūnijose (Baisogalos, Aukštelkų, Šeduvos, Radviliškio, Tyrulių). 

2022 m. gruodžio mėn. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 
pateiktas Vietos plėtros strategijos tikslinimas/keitimas. 

2022 m. gruodžio mėn. Skėmiuose organizuota konferencija „ Vietos veiklos grupės 
„Radviliškio lyderis“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos ir pasiekti 
rezultatai”. 

2022 m. gruodžio mėn. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ administracijos 
darbuotojai dalyvavo tradiciniame Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikime, kuris įvyko 
Raseiniuose. 

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. 

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

2022 m. sausio 26 d.  valdybos narių susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS 
įgyvendinimu: 



Dėl VPS valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2022 m. tvirtinimo. 
Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. tvirtinimo. 
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 paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 19 paskelbimo. 
Einamieji klausimai. 
2022 m. vasario 28 d. visuotiniame narių susirinkime svarstomi klausimai: 
Dėl Vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis" pirmininko darbo ataskaitos tvirtinimo. 
Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2022  metų metinės finansinės ataskaitos 

tvirtinimo.   
Dėl Vietos veiklos grupės "Radviliškio lyderis" pirmininko rinkimų. 
Einamieji klausimai. 
2022 m. gegužės 24 d. valdybos narių susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS 

įgyvendinimu: 
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos. 
Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS 

prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonės 
Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios 
infrastruktūros geresnis 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“ priemonės 
Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. 

Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 20 paskelbimo. 
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ 

veiklos srities „Parengiamoji parama“. 
Kiti einamieji klausimai. 
2022 m. rugpjūčio 23 d. valdybos narių susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS 

įgyvendinimu: 
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos. 
Dėl kvietimo Nr. 20 pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos 

paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ LEADER-19.2-SAVA-5 gautų 
paraiškų antrinių kriterijų vertinimo. 

Dėl kvietimo Nr. 20  VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ 
Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 gautų paraiškų antrinių kriterijų vertinimo. 

Kiti einamieji klausimai. 
2022 m. rugsėjo 29 d. valdybos narių susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS 

įgyvendinimu: 
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos. 
Dėl MB „Nakura“ vietos projekto „Paslaugų verslo plėtra“ Nr. RADV-EURI-6A-D-19-1-2022. 
Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS 

prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonės 
Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. 

Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 21 paskelbimo 
Kiti einamieji klausimai. 
2022 m. gruodžio 12 d. valdybos narių susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS 

įgyvendinimu: 
Dėl Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategijos 

2016-2023 m.“ keitimo tvirtinimo. 
Dėl prašymo tapti VVG „Radviliškio lyderis“ nariu. 
Kiti einamieji klausimai. 
2022 m. gruodžio 29 d. valdybos narių susirinkime svarstyti klausimai susiję su VPS 

įgyvendinimu: 



Dėl Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana“ gauto prašymo „Prašymas dėl paramos sutarties 
keitimo, projekto Nr.(Nr. RADV-LEADER-6A-D-17-1-2020)“. 

Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 17 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau 
panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 
keitimo. 

Dėl naujo laikino darbuotojo priėmimo. 
Kiti einamieji klausimai. 
Vieną kartą per savaitę dalyvauta Šiaulių apskrities VVG virtualiame susitikime. 
Aktyviai dalyvaujama ir VVG tinklo veikloje – vykstama (dalyvaujama virtualiai) į 

susirinkimus, teikiami įvairūs pasiūlymai dėl taisyklių, dėl naujų VPS rengimo ir pan.; taip pat dalyvauta 
įvairiuose seminaruose, parodose/mugėse, konferencijose, susitikimuose; bei bendrauta nuotoliniu 
būdu. 

2022 m. vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros 
strategija 2016-2023 m.“ įgyvendinimo eiga buvo viešinama www.radviliskiovvg.lt, įvairių susitikimų 
metu ir kita. 

 
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/

