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Darbotvarkė: 

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

įgyvendinimo. 

2. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2010 m. metinės finansinės 

atskaitomybės tvirtinimo. 

3. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ įgyvendinamo projekto „VVG ir 

potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimui“. 

4. Dėl kvietimo dalyvauti dalykinėje kelionėje – tarptautiniame seminare. 

 

1. SVARSTYTA. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimas. 

 

Kalbėjo: VVG valdybos pirmininkas Romas Kalvaitis informavo narius, kad vietos plėtros 

strategijos įgyvendinamas eina į priekį. Šiuo metu derinamos sutartys su NMA ir planuojama jas 

pasirašyti balandţio 4 d. Tai pat intensyviai derinamos taisyklės su NMA antram kvietimui. 

Pirmininkas trumpai pristatė ir naujausius pasikeitimus dėl įgyvendinamos vietos plėtros strategijos. 

 

2. SVARSTYTA VVG „Radviliškio lyderis“ 2010 m. buhalterinės apskaitos ir 

finansinės atskaitos tvirtinimo. 

 

Kalbėjo: VVG finansininkė Vida Stripeikienė pristatė VVG nariams metinę finansinę 

atskaitą. Per 2010 m.  buvo rašytas projektas Radviliškio rajono savivaldybei „Bendradarbiavimas ir 

partnerystė...“- gautas finansavimas 1 500 Lt. Iš jų buvo pirkta viešųjų pirkimų konsultacijos, 

įsigyta kanceliarinių prekių. 2010 m. strategijai įgyvendinti gauta 473 541,01 Lt. Iš strategijos lėšų 

mokėtas atlyginimas strategijos įgyvendinimą administruojantiems asmenims, atlyginimas vietos 

projektų vertintojams. Įsigyta biuro įrangos, ryšių, transporto, ilgalaikio turto draudimo, viešinimo, 

VVG nario mokestis, kelionės į Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydį Karklėje, tarptautinį 

kvalifikacijos kėlimo seminarą Austrijoje, Italijoje išlaidas. Metinė finansinė atskaita pridedama.  

Pasiūlyta balsuoti dėl 2010 m. finansinės atskaitos. 

 

BALSAVO: UŢ – 18, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 



 

NUTARTA: Patvirtinti 2010 m. finansinę atskaitą. 

 

3. SVARSTYTA. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ įgyvendinamo projekto 

„VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimui“. 

 

Kalbėjo: Romas Kalvaitis informavo narius, kad 2010 m. buvo teiktas projektas pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdţiams 

įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems 

asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG 

teritorijoje, aktyvinimui skatinti“ ir 2011 m. kovo 4 d. buvo pasirašyta sutartis projektui įgyvendinti.  

VVG projekto vadovė Andţelika Barčkienė informavo narius, kad mokymai vyks iki 2013 

m. kovo 1 d. VVG nariams per 2011 m. bus 8 mokymai po 2 d. Potencialiems vietos projektų 

vykdytojams 9 mokymai po 2 d. Viename mokyme turi dalyvauti ne maţiau kaip 10 asmenų. Taip 

pat trumpai buvo pristatytos mokymų temos, bei pakviesti VVG nariai aktyviai dalyvauti 

mokymuose. 

 

 

4. SVARSTYTA. Dėl kvietimo dalyvauti dalykinėje kelionėje – tarptautiniame seminare. 

 

Kalbėjo: Romas Kalvaitis informavo, kad yra gautas VVG tinklo kvietimas dalyvauti 

dalykinėje kelionėje – tarptautiniame seminare į Estiją, Suomiją, Švediją, Latviją 2011 m. balandţio 

11-15 d. kelionės tikslas – uţmegzti bendradarbiavimo ryšius su Baltijos valstybių organizacijomis, 

atstovaujančiomis tų šalių vietos veiklos grupes, kad pasidalinti gerąja patirtimi Leader programos 

vykdymo, vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir verslumo įgūdţių ugdymo kaime temomis ir 

aptarti galimas bendradarbiavimo projektų idėjas. Pirmininkas paprašė pasiūlyti atstovą. R. 

Rimkuvienė pasiūlė VVG valdybos pirmininką Romą Kalvaitį. Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŢ – 18, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA. Pritarti vykimui į organizuojama VVG tinklo dalykinę kelionę – tarptautinį 

seminarą ir deleguoti VVG valdybos pirmininką Romą Kalvaitį. 

 

 

Posėdţio pirmininkas                                                                                      Romas Kalvaitis 

 

Posėdţio sekretorius                                                                                         Edita Šiaulianskienė 

 

 

 

 

 


