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             Posėdis įvyko: 2022-01-26, 10.00 val. 

             Posėdžio pirmininkė – Ingrida Gladkienė 

             Posėdžio sekretorė –  Andželika Barčkienė 

             Dalyvauja VVG nariai: Rimvydas Aleknavičius, Laurynas Balinskas, Rūta 

Dambrauskienė, Andrius Dambrauskis, Ingrida Gladkienė, Inga Juodienė, Gintaras Pilypas, Artūras 

Radžiūnas, Edmundas Valba, Romalda Šiurnienė, Vitas Pranas Tutkus, Rūta Zaleskytė-

Barzinskienė. 

             VVG „Radviliškio lyderis“ darbuotojai:  Romas Kalvaitis (VVG pirmininkas, viešųjų 

ryšių specialistas), Andželika Barčkienė (projekto vadovė), Edita Šiaulianskienė (projekto 

administratorė) ir Vida Stripeikienė (projekto finansininkė). 

               

Darbotvarkė: 

1. Dėl VPS valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo. 

2. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo. 

3. 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“. 

4. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19 paskelbimo. 

5. Kiti einamieji klausimai. 

 

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

Ingrida Gladkienė, o sekretorė Andželika Barčkienė. Visi valdybos nariai vienbalsiai sutinka. 

Ingrida Gladkienė valdybos narius supažindina su valdybos darbotvarke ir paklausė – ar visi 

sutinka su susirinkimo darbotvarke. Pasiūlė patvirtinti posėdžio darbotvarkę.  

„Už“ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl VPS valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė Vietos 

plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos ataskaitą už 2021 m. 

Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų, klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos  

vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ valdymo ir stebėsenos ataskaitai už 2021 m. 

2. SVARSTYTA. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė Vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m. 

 



Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų, klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti Vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos  

vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ įgyvendinimo ataskaitai už 2021 m. 

3. SVARSTYTA. 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“. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kitus dokumentus tvirtinimui 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“. 

Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų, klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti ir patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kitus 

susijusius dokumentams 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“. 

4. SVARSTYTA. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19 

paskelbimo. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė paprastąjį 

kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19. 

Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų, klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19 

paskelbimui. 

SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

5.1. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER 

PROGRAMA“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų projektams, 

skirtiems 2023-2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti projekto. 

Kalbėjo: VVG pirmininkas Romas Kalvaitis supažindino valdybos narius su aukščiau 

minėtų taisyklių projektu.  

Didžiausios diskusijos įsivystė dėl VII skyriaus „Tinkamumo gauti paramą sąlygos“ 

13.5. ir 17.2. papunkčių, bei projektų atrankos kriterijų. 

5.2. Dėl priemonės „Sumanūs kaimai“. 

Kalbėjo: VVG pirmininkas Romas Kalvaitis pristatė valdybos nariams priemonę 

„Sumanūs kaimai“.  

Diskusijų metu valdybos nariai ir administracijos darbuotojai įžvelgė poreikį iš arčiau 

pabendrauti su vietos gyventojais, verslo bei vietos valdžios atstovais organizuojant 

išvažiuojamuosius susitikimus Radviliškio rajono teritorijoje ir išgryninti jau turimus resursus, bei 

atrasti naujus, kuriuos būtų galima kurti, naudoti ar plėsti Sumanių kaimų programoje.    

Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė valdybos nariams pasiūlė organizuoti 

apvažiuojamuosius susitikimus, atsakingais asmenimis paskirti: Romą Kalvaitį (viešųjų ryšių 

specialistas), Andželiką Barčkienę (projekto vadovė), Editą Šiaulianskienę (projekto administratorė) 

ir Vidą Stripeikienę (projekto finansininkė). 



Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų, klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Organizuoti apvažiuojamuosius susitikimus su vietos gyventojais, verslo 

bei vietos valdžios atstovais; atsakingais asmenimis paskirti: Romą Kalvaitį (viešųjų ryšių 

specialistas), Andželiką Barčkienę (projekto vadovė), Editą Šiaulianskienę (projekto administratorė) 

ir Vidą Stripeikienę (projekto finansininkė). 

 5.3. Dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto „Sumanaus kaimo link – Kėdainių, 

Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė“ įgyvendinimo ir atsakingų asmenų 

paskyrimo. 

Kalbėjo: VVG pirmininkas Romas Kalvaitis pristatė teritorinio bendradarbiavimo 

projektą. Informavo valdybos narius dėl pradžios konferencijos organizavimo vasario 11 d. 

Kėdainiuose.  

Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė valdybos nariams pasiūlė atsakingais 

asmenimis už teritorinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimą paskirti: Romą Kalvaitį (viešųjų 

ryšių specialistas), Andželiką Barčkienę (projekto vadovė), Editą Šiaulianskienę (projekto 

administratorė) ir Vidą Stripeikienę (projekto finansininkė). 

Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų, klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Atsakingais asmenimis už teritorinio bendradarbiavimo projektą 

„Sumanaus kaimo link – Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė“ 

įgyvendinimą paskirti: Romą Kalvaitį (viešųjų ryšių specialistas), Andželiką Barčkienę (projekto 

vadovė), Editą Šiaulianskienę (projekto administratorė) ir Vidą Stripeikienę (projekto finansininkė). 

5.4. Dėl visuotinio/ataskaitinio/rinkiminio narių susirinkimo organizavimo. 

Kalbėjo: Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė informavo valdybos narius dėl 

visuotinio/ataskaitinio/rinkiminio narių susirinkimo organizavimo. Pagal Vietos veiklos grupės 

„Radviliškio lyderis“ įstatų 6.16 punktą – asociacijos pirmininkas renkamas trejų metų laikotarpiui, 

kadencijų skaičius neribojamas. Kadangi rinkiminis susirinkimas buvo 2019 m. kovo 1 d. – tai ir 

šiais metais turi būti rinkiminis susirinkimas.  

Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė visuotinį/ataskaitinį/rinkiminį narių 

susirinkimą pasiūlė organizuoti 2022 m. vasario 28 d. Šeduvoje. 

Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų, klausimų. Klausimų ir 

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Visuotinį/ataskaitinį/rinkiminį narių susirinkimą organizuoti 2022 m. 

vasario 28 d. Šeduvoje. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Ingrida Gladkienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Andželika Barčkienė 


