
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

„RADVILIŠKIO LYDERIS“ 

 

VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  

2022-08-23 Nr. 08/23 

Radviliškio r. 

 

             Posėdis įvyko: 2022-08-23, 17.00 val. 

             Posėdžio pirmininkė – Ingrida Gladkienė 

             Posėdžio sekretorė –  Andželika Barčkienė 

             Dalyvauja VVG nariai: Rimvydas Aleknavičius, Andrius Dambrauskis, Ingrida 

Gladkienė, Inga Juodienė, Gintaras Pilypas, Artūras Radžiūnas, Edmundas Valba, Romalda 

Šiurnienė, Rūta Dambrauskienė, Vitas Pranas Tutkus. 

             Nedalyvavo VVG nariai:, Laurynas Balinskas, Rūta Zaleskytė-Barzinskienė. 

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

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

administratorė). 

               

Darbotvarkė: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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“ – 10 (dešimt), vienbalsiai. 

 

1. SVARSTYTA. 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. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė vietos 

projektų paraiškų, pateiktų pagal Kvietimo Nr. 20 gautų vietos projektų paraiškų, pagal VPS 

priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios 

infrastruktūros geresnis panaudojimas“, vertinimo situaciją. Iš viso gautos 3 paraiškos. Šios 

priemonės Kvietimo biudžetas yra 145 000,00  Eur. Vietos projektų paraiškų yra gauta bendroje 

sumoje už 184 044,79 Eur, taigi Kvietimo Nr. 20  VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ biudžeto 

neužtenka visoms gautoms vietos projektų paraiškoms finansuoti. Visų vietos projektų paraiškų 

atrankos vertinimas jau yra atliktas. Pagal pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą visos trys paraiškos 

surinko ne mažiau kaip 40 balų: dvi paraiškos surinko po 100 balų, 1 paraiška surinko 90 balų. 

Nustatytas pereinamasis balas yra 100 balų. Paramos lėšų neužtenka abiem vietos projektams, 

surinkusiems 100 balų. Jiems reikia 157 704,49 Eur, todėl siūloma sudaryti vietos projektų paraiškų 



antrąjį prioritetinį sąrašą pagal antrinius kriterijus vadovaujantis VP administravimo taisyklių 95.3 

papunkčiu. 

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

pastebėjimų nebuvo. Pasiūlė vietos projektų paraiškų antrąjį prioritetinį sąrašą sudaryti atskiru 

dokumentu, kuris būtų šio valdybos posėdžio protokolo priedas.  

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 10 (dešimt), vienbalsiai. 

NUTARTA: Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 95.3 papunkčiu sudaryti 

gautų vietos projektų paraiškų, Kvietimo Nr. 20 metu pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams 

skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ 

antrąjį prioritetinį sąrašą pagal antrinius kriterijus.  

 

2. SVARSTYTA. 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. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė vietos 

projektų paraiškų, pateiktų pagal Kvietimo Nr. 20 gautų vietos projektų paraiškų, pagal VPS 

priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, vertinimo situaciją. Iš viso 

gautos 4 paraiškos. Šios priemonės Kvietimo biudžetas yra 98 112,00  Eur. Vietos projektų paraiškų 

yra gauta bendroje sumoje už 187 216,00Eur, taigi Kvietimo Nr. 20  VPS priemonę „Ūkio ir verslo 

plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ biudžeto neužtenka visoms gautoms vietos projektų 

paraiškoms finansuoti. Visų vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas jau yra atliktas. Pagal 

pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą visos keturios paraiškos surinko ne mažiau kaip 40 balų: trys 

paraiškos surinko po 100 balų, 1 paraiška surinko 70 balų. Nustatytas pereinamasis balas yra 100 

balų. Paramos lėšų neužtenka trims vietos projektams, surinkusiems po 100 balų. Jiems reikia 

132 216,00 Eur, todėl siūloma sudaryti vietos projektų paraiškų antrąjį prioritetinį sąrašą pagal 

antrinius kriterijus vadovaujantis VP administravimo taisyklių 95.3 papunkčiu. 

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

pastebėjimų nebuvo. Pasiūlė vietos projektų paraiškų antrąjį prioritetinį sąrašą sudaryti atskiru 

dokumentu, kuris būtų šio valdybos posėdžio protokolo priedas.  

Pasiūlyta balsuoti. 

                      BALSAVO: UŽ – 10 (dešimt), vienbalsiai. 

NUTARTA: Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 95.3 papunkčiu sudaryti 

gautų vietos projektų paraiškų, Kvietimo Nr. 20 metu pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra 

geriau panaudojant vietos išteklius“ antrąjį prioritetinį sąrašą pagal antrinius kriterijus. 

 

3. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

3.1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto posėdžio organizavimo. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė paklausė valdybos narių, kaip 

organizuoti vietos projektų atrankos komiteto posėdį. 

Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė valdybos nariams pasiūlė vietos projektų 

atrankos komiteto posėdį organizuoti rašytinio proceso būdu.  

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 10 (dešimt), vienbalsiai. 

NUTARTA: Vietos projektų atrankos komiteto posėdį organizuoti rašytinio proceso 

būdu. 

3.2. Dėl įgyvendintų vietos projektų lankymo. 

Kalbėjo: Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė pasiūlė valdybos nariams aplankyti 

jau įgyvendintus vietos projektus, kurie buvo finansuoti pagal Vietos plėtros strategiją „VVG 

„Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategijos 2016-2023 m.“.  

Valdybos nariai šiai idėjai pritarė vienbalsiai. 

3.3. Dėl dalyvavimo Radviliškio miesto turgelio atidaryme.              



Kalbėjo: VVG pirmininkas Romas Kalvaitis informavo valdybos narius, kad yra 

gautas pasiūlymas Vietos veiklos grupei „Radviliškio lyderis“ 2022 m. rugpjūčio 26 d. sudalyvauti 

Radviliškio miesto turgelio atidaryme. Tai puiki galimybė paviešinti Radviliškio rajono 

bendruomeninius verslus, bei smulkiuosius verslininkus. Kiekvienam dalyviui būtina įsigyti 

prekybos leidimą, kurio kaina 2,50 Eur. Vietos veiklos grupę „Radviliškio lyderis“ Radviliškio 

miesto turgelio atidaryme atstovautų ir bendruomeninius verslus, bei smulkiuosius verslininkus 

pristatytų: Vėriškių bendruomenė, Pociūnėlių miestelio bendruomenė, Karčemų bendruomenė 

„Kaimynai“, UAB „Dijokiukas“, Ž. Japerto bitynas, A. Šimanausko bitininkystės ūkis, V. P. 

Tutkus, Dirvinienė Rita „Ritos sūriai“, Genovaitė Ginkevičienė. 

Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė valdybos nariams pasiūlė pritarti VVG 

„Radviliškio lyderis“ dalyvavimui Radviliškio miesto turgelio atidaryme ir iš VVG „Radviliškio 

lyderis“ nario mokesčio apmokėti devynis leidimus prekybai, kas sudarys 22,50 Eur. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 10 (dešimt), vienbalsiai 

NUTARTA: VVG „Radviliškio lyderis“ dalyvavimui Radviliškio miesto turgelio 

atidaryme ir iš VVG „Radviliškio lyderis“ nario mokesčio apmokėti devynis leidimus prekybai, kas 

sudarys 22,50 Eur. 

3.4. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo. 

Kalbėjo: Valdybos narys Rimvydas Aleknavičius informavo valdybos narius, kad 

gautas finansavimas iš Radviliškio rajono savivaldybės administracijai pagal priemonę „Stiprinti 

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Būtina numatyti projekto įgyvendinimo dieną. Projektą 

„Atrask save“ reikia įgyvendinti iki 2022 m. spalio 1 d. 

Valdybos pirmininkė valdybos nariams pasiūlė projektą „Atrask save“ įgyvendinti 

2022 m. rugsėjo 23 d. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 10 (dešimt), vienbalsiai 

NUTARTA: Projektą „Atrask save“ finansuojamą iš Radviliškio rajono savivaldybės 

administracijos pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti 2022 

m. rugsėjo 23 dieną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Ingrida Gladkienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Andželika Barčkienė 


