
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

„RADVILIŠKIO LYDERIS“ 

 

VISUOTINIŲ NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS  

2019-03-01 

Skėmių k., Radviliškio r. 

             Posėdis įvyko: 2019-03-01, 15.00 val. 

             Posėdžio pirmininkas – Romas Kalvaitis 

             Posėdžio sekretorius –  Edita Šiaulianskienė 

             Dalyvauja VVG nariai: Romas Kalvaitis, Vitalija Augustienė, Irma Druktainienė, Ingrida 

Gladkienė, Vitas Pranas Tutkus, Laima Didžbalienė, Artūras Radžiūnas, Simona Kaštelianovienė, 

Livita Tvarevičienė, Danguolė Laurinaitienė, Gintaras Pilypas, Irena Gvazdauskienė, Virginija 

Balinskienė, Aldona Sivickienė, Virginija Jasiūnienė, Renata Endriukaitienė, Inga Juodienė, Zita 

Augienė, Laurynas Balinskas, Liuda Pilotienė, Giedrė Bložienė, Rūta Zaleskytė-Barzinskienė, 

Alma Kubilinskienė, Andrius Dambrauskis, Audronė Motiejūnienė, Arūnas Čižauskas, Romalda 

Šiurnienė, Rasa Navickienė, Edmundas Valba, Jūras Sadzevičius, Zenonas Skačkauskas.  

Susirinkime dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis. 

VVG darbuotojai: projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita 

Šiaulianskienė ir finansininkė Vida Stripeikienė.  

Nedalyvavo VVG nariai: Vilija Kunickienė, Justynas Pranys, Arūnas Mickaitis, Renata 

Juknė, Vidmantas Blužas, Renatas Mickus, Ona Mišeikienė, Tomas Radvilavičius, Ieva 

Bliznikienė, Kęstutis Ulinskas, Ona Paliulienė, Dovilė Januškevičienė, Dalia Balčiūnienė, Rimantė 

Varnavičienė, Aistė Repšienė. 

Susirinkimo vieta: Skėmių traktierius, Kėdainių g. 32, Skėmių km., Radviliškio r.. 

Iš 46 narių susirinkime dalyvauja 31 narys. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininko darbo ataskaitos tvirtinimo. 

2.   Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2018 metinės finansinės ataskaitos 

tvirtinimo. 

3.   Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininko rinkimų. 

4.  Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ gimtadienio 2019 m. rugsėjo 1 d. 

organizavimo. 

5.   Dėl paraiškos teikimo Žemės ūkio ministerijai nacionalinei paramai gauti. 

 

Bendru susitarimu susirinkimo pirmininku patvirtintas Romas Kalvaitis, sekretore patvirtinta 

Edita Šiaulianskienė. 

Posėdžio pirmininkas Romas Kalvaitis pasiteiravo narių ar visi gavo susirinkimo 

darbotvarkę ir dokumentus. Pasiūlė patvirtinti posėdžio darbotvarkę. „Už“ – 31, vienbalsiai. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininko darbo 

ataskaitos tvirtinimo. 

Kalbėjo: Pirmininkas Romas Kalvaitis pristatė VVG „Radviliškio lyderis“ darbo veiklos 

ataskaitą už 2018 m.  

Susirinkimo nariai klausimų neturėjo. 

Pasiūlyta balsuoti dėl VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininko veiklos ataskaita už 2018 m. 

 

BALSAVO: UŽ – 31, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 



NUTARTA: Patvirtinti VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininko veiklos ataskaita už 2018 

m. 

2. SVARSTYTA. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2018 metinės 

finansinės ataskaitos tvirtinimo. 

Kalbėjo: VVG finansininkė Vida Stripeikienė pristatė VVG „Radviliškio lyderis“ finansinę  

ataskaitą už 2018 m.  

Susirinkimo nariai klausimų neturėjo. 

Pasiūlyta balsuoti dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2018 m. finansinės 

atskaitos tvirtinimo.   

  

BALSAVO: UŽ – 31, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti VVG „Radviliškio lyderis“ finansinę atskaitą už 2018 m. 

 

3. SVARSTYTA.  Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininko rinkimų. 

Kalbėjo: Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė informavo narius, kad baigėsi VVG 

pirmininko Romo Kalvaičio trijų metų kadencija. Ingrida Gladkienė pasiteiravo narių dėl 

pirmininko rinkimų procedūros. Narių sutikimų nutarta balsuoti atvirai. Paprašyta pasiūlyti 

kandidatus į VVG pirmininkus. Pasiūlytas Romas Kalvaitis. VVG narys Gintaras Pilypas pasiūlė 

VVG narę Almą Kubilinskienę. VVG narė Alma Kubilinskienė savo kandidatūrą atsiėmė. Daugiau 

kandidatų nebuvo pasiūlyta. Pasiūlyta balsuoti dėl Romo Kalvaičio išrinkimo į Vietos veiklos 

grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkus. 

 

BALSAVO: UŽ – 31, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininku Romą 

Kalvaitį. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ gimtadienio 2019 m. 

rugsėjo 1 d. organizavimo. 

Kalbėjo: Pirmininkas Romas Kalvaitis informavo narius, kad 2019 m. rugsėjo 1 d. VVG 

„Radviliškio lyderis“ sukanka 15 metų, tai būtų tikslingą organizuoti VVG veiklos paminėjimo 

renginį, kurio metu apjungtume skirtingų sektorių, vietos valdžios, pilietinės visuomenės, verslo ir 

kaimyninių rajonų bendradarbiavimo dalijimosi darbo, kūrybingumo ir bendruomeniškumo 

patirtimi. Taip pat renginio metu būtų organizuojama mugė, kur vietos ir kaimyninių rajonų 

verslininkai, amatininkai, bei bendruomenių atstovai galėtų prekiauti savo pagaminta produkciją. 

Kreiptumėmės pagalbos ir į Šeduvos miesto bendruomenė, kuri renginio metu galėtu padėti 

organizuoti šeimų pikniką, nes rugsėjo 1 d. sutampa su mokslo ir žinių dieną tai šeimos pikniko 

metu būtų organizuojamos veiklos ne tik suaugusiems, bet ir vaikams, jaunimui. Taip pat galima 

būtų vykdyti ir edukacinius užsiėmimus pvz. puodų žiedimo, padėtu Pakiršinio dvaras, Aukštelkų 

bendruomenė galėtu vykdyti edukacijas „Išlikimas gamtoje“ ir kt. Pasiūlyta organizuoti VVG 

renginį 2019 m. rugsėjo 1 d. Baisogalos miestelyje, Radviliškio rajone, kuris 2019 m. paskelbtas 

Lietuvos mažąja sostine, pasikviečiant potencialius vietos projektų pareiškėjus, bendruomenes 

narius, verslininkus, vietos valdžios ir kaimyninių rajonų atstovus.   

Pasiūlyta balsuoti dėl VVG „Radviliškio lyderis“ gimtadienio renginio organizavimo 2019 

m. rugsėjo 1 d. 

 

 BALSAVO: UŽ – 31, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 



NUTARTA: Pritarti renginio organizavimui 2019 m. rugsėjo 1 d. Baisogalos mstl., 

Radviliškio r., bei renginio metu organizuoti vietos ir kaimyninių rajonų verslininkų, amatininkų 

mugę, šeimos pikniką ir edukacinius užsiėmimus. 

5. SVARSTYTA. Dėl paraiškos teikimo Žemės ūkio ministerijai nacionalinei paramai 

gauti. 

Kalbėjo: Pirmininkas Romas Kalvaitis informavo narius, kad 2019 m. vasario 4 d. 

paskelbtas LR Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-58 „Dėl 2019 metų nacionalinės paramos 

kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“. Pagal šių taisyklių 6.2. punktą ir VVG 

gali teikti paraišką, nes Radviliškio rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios 

organizacijos, išskyrus VVG. Paraiška būtų teikiama pagal trečia veiklos sritį renginių 

organizavimas. Teikiant paraišką reikalingą išsirinkti ir projekto įgyvendinimo komanda. Valdybos 

pirmininkė Ingrida Gladkienė pasiūlė į projekto įgyvendinimą įtraukti ir VVG administracija: 

Andželika Barčkienė – projekto veiklų ir renginio organizavimą; Edita Šiaulianskienė – paraiškos 

rengimo, renginio ir viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas, projekto viešinimas; 

Vida Stripeikienė – buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokėjimo prašymų, ataskaitų rengimą. 

Pasiūlyta balsuoti dėl paraiškos teikimo pagal LR Žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. 

įsakymą Nr. 3D-58 „Dėl 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo 

taisyklių patvirtinimo“ ir projekto įgyvendinimo komandos sudarymo. 

 

 BALSAVO: UŽ – 31, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Pritarti paraiškos teikimui pagal LR Žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 

d. įsakymą „Dėl 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių 

patvirtinimo“. Bei patvirtinti projekto įgyvendinimo komandą: Andželika Barčkienė – projekto 

veiklų ir renginio organizavimą; Edita Šiaulianskienė – paraiškos rengimo, renginio ir viešųjų 

pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas, projekto viešinimas; Vida Stripeikienė – 

buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokėjimo prašymų, ataskaitų rengimą. Už projekto valdymą ir 

priežiūrą būtų atsakingas pirmininkas Romas Kalvaitis. 

  

 

 

           

Posėdžio pirmininkas                                                                                     Romas Kalvaitis 

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                         Edita Šiaulianskienė 

 


