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Darbotvarkė: 

1. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ įgyvendinamos vietos plėtros 

strategijos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  maksimalių paramos sumų nustatymo vienam 

projektui pagal priemonės veiklas. 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ viešųjų pirkimų plano 2010 m. pagal 

vietos plėtros strategija patvirtinimo.  

3. Dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle ir nario delegavimo atstovauti VVG. 

4. Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ įgyvendinamos vietos 

plėtros strategijos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  maksimalių paramos sumų nustatymo 

vienam projektui pagal priemonės veiklas. 

 

Kalbėjo: Romas Kalvaitis informavo, kad norint pabaigti parengti specialiąsias ir 

bendrąsias taisykles,  reikalinga pirmam kvietimui pagal įgyvendinama vietos plėtros strategija  

nusistatyti maksimalias sumas pagal priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritis. 

Pirmame kvietime planuojama kviesti teikti paraiškas uţ 1 662 750 (vienas milijonas šeši šimtai 

šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt litų) lėšų. Pagal šią priemonę strategijoje yra 

numatytos šios veiklos sritis: „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“, „Kaimo 

vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“, „Rekreacinės teritorijos infrastruktūras 

atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams“, „Nekilnojamųjų kultūros paveldų  objektų bei 

vietovių pritaikymas ir tvarkyba, religinių objektų paprastasis remontas“ ir „Tradicinių amatų 

puoselėjimas“. Taip pat pirmininkas informavo, jeigu vietos projekte bus numatyta vykdyti naujai 

statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui turi būti išduodamas leidimas bei parengtas 

techninis projektas iki paramos paraiškos  pateikimo vėliausiai turi būti pateikta su pirmuoju 

mokėjimo prašymu, išskyrus nesudėtingus (tarp jų laikinus) statinius. Gintaras Pilypas informavo, 

kad bendruomenėms kurios vykdys statybos darbus parengti techninį projektą uţtruks maţdaug 3 

mėn. Roma Rimkuvienė pasakė, kad reikia nepamiršti, kad visos 38 bendruomenės nori teikti 

paraiškas. Gintaras Pilypas pasiūlė kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją, kad 

įgaliojus seniūnijas, kurios padėtu bendruomenėms paruošti techninius projektus, bei padėtu atlikti 

viešuosius pirkimus. Romas Kalvaitis pagal veiklos sritis pasiūlė šias maksimalias sumos: 

1. „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas“ – 150 000 Lt (vienas 

šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų); 

2. „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“ – 250 000 Lt (du 

šimtai penkiasdešimt tūkstančių litų); 

3. „Rekreacinės teritorijos infrastruktūras atnaujinimas pritaikant visuomenės 

poreikiams“ – 180 000 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių litų); 



4. „Nekilnojamųjų kultūros paveldų  objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkyba, 

religinių objektų kapitalinis  remontas“ – 605 000 Lt (šeši šimtai penki tūkstančiai litų); 

 

Pasiūlyta balsuoti. 

 

 BALSAVO: UŢ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Pritarti Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“  įgyvendinamos vietos 

plėtros strategijos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ maksimalioms paramos sumoms 

vienam projektui pagal priemonės veiklas. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ viešųjų pirkimų plano 

2010 m. pagal vietos plėtros strategija patvirtinimo.  

 

Kalbėjo. Romas Kalvaitis  VVG valdybai pristatė 2010 m. numatomus vykdyti prekių ir 

paslaugų viešuosius pirkimus, bei pasiūlė balsuoti. 

 

BALSAVO: UŢ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti viešųjų pirkimų planą 2010 m. (viešųjų pirkimų planas 

pridedamas). 

 

3. SVARSTYTA. Dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle ir nario delegavimo atstovauti 

VVG. 

 

Kalbėjo: Romas Kalvaitis informavo, kad yra galimybė įstoti į VVG tinklą, kuris padėtu 

formuoti kaimo plėtros politiką, gauti aktualią informaciją, keistis ţiniomis ir gerąją patirtimi, 

naujiems kontaktams uţmegzti, vystyti partnerystės įgūdţius, gauti techninę pagalbą tarptautiniams 

projektams planuoti ir įgyvendinti, atsiradusias problemas spręsti bendrai. Tam, kad tinkle 

atstovauti reikia pasiūlyti asmenį iš VVG. Roma Rimkuvienė pasiūlė VVG valdybos pirmininką 

Roma Kalvaitį. Pasiūlyta balsuoti dėl VVG stojimo į Lietuvos kaimo tinklą ir asmens atstovavimo 

jame. 

 

BALSAVO: UŢ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

 NUTARTA. Pritarti dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle ir VVG valdybos pirmininko 

delegavimo atstovauti tinkle. 

 

4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.  

 

Kalbėjo: Romas Kalvaitis informavo, kad balandţio 9 d. planuojama suorganizuoti 

konferenciją „Bendradarbiavimas ir partnerystė“. Konferencijos metu būtų aptarta vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimas, bei  uţ svarų įnašą į rajono visuomenės gerovės kūrimą būtų pagerbti 

Radviliškio rajono bendruomenių nariai. Konferenciją siūloma surengti Radviliškio miesto kultūros 

centre. Pasiūlyta balsuoti dėl konferencijos surengimo Radviliškio miesto kultūros centre. 

 

BALSAVO: UŢ – 6, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti konferencijos suorganizavimui ir ją surengiant Radviliškio miesto 

kultūros centre. 

 

 



Kalbėjo: Romas Kalvaitis informavo, kad yra LR Ţėmės ūkio ministro įsakymas 2010 m. 

vasario 12 d. Nr. 3D-112, pagal kurį visos VVG turi susikurti internetinę svetainę, kurioje būtų visi 

VVG kontaktai bendrieji ir atskirų darbuotojų, nuorodos į teisės aktus, informaciją apie VVG 

veiklą, informacija apie įgyvendinamus projektus, strategijos ir visus įvykdytus strategijos 

pakeitimus, VVG veiklos dokumentai protokolai, įsakymai ar kiti dokumentai susiję sus strategijos 

įgyvendinimu. Taip pat pasitvirtinti per savivaldybės tarybą deleguotą vietos veiklos grupės 

valdymo organe asmenį, turinti sprendimų priėmimo teisę, atstovauti jį delegavusios savivaldybės 

interesams. Ir uţtikrinti valdymo organų demokratinius rinkimus ne rečiau kas ketverius metus, nors 

LRŢŪM rekomenduoja valdymo organų demokratinius rinkimus vykdyti kas dveji metai. Kadangi 

VVG valdyba buvo perrinkta 2009 m.  ir nuo vietos valdţios deleguotas į VVG valdybą yra 

Gintaras Pilypas, tai reikia pateikti atstovaujamąjį narį sekančiai savivaldos tarybai deleguoti. 

 

 

Posėdţio pirmininkas                                                                                      Romas Kalvaitis 

 

Posėdţio sekretorė                                                                                         Edita Šiaulianskienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


