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VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS   

2018-07-17 Nr.07/17 

Radviliškis 

            

Posėdis įvyko: 2018-07-17, 16.00 val. 

Posėdžio pirmininkė – Romualda Rimkuvienė 

Posėdžio sekretorius –  Edita Šiaulianskienė 

Dalyvauja VVG nariai: Vitalija Augustienė, Ingrida Gladkienė, Renata Juknė, Arūnas 

Mickaitis, Gintaras Pilypas, Justinas Pranys, Tomas Radvilavičius, Artūras Radžiūnas, Romualda 

Rimkuvienė, Kęstutis Ulinskas.  

VVG pirmininkas Romas Kalvaitis, VVG darbuotojai: projekto vadovė Andželika 

Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė. 

Nedalyvavo VVG nariai: Vidmantas Blužas, Rūta Zaleskytė-Brazinskienė. 

 

Darbotvarkė: 

1. 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“. 

2. 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-7 „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir 

rinkodarai“. 

3. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 paskelbimo. 

4. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS 

prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonės 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“. 

5. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS 

prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonės 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir 

socialinės atskirties mažinimą“. 

6. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo pagal VPS 

prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonės 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. 

7. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6 paskelbimo. 

8. 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-5 „Kaimo gyventojams skirtų vietos paslaugų teikimas ir 

susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

9. 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-8 „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų 

rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.  

10. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7 paskelbimo. 

11. Einamieji klausimai. 

  

 



Romualda Rimkuvienė teiraujasi valdybos narių ar jie sutinka, kad posėdžio pirmininkė būtų 

Romualda Rimkuvienė, o sekretorė Edita Šiaulianskienė. Visi valdybos nariai vienbalsiai sutinka. 

Posėdžio pirmininkė Romualda Rimkuvienė pasiteiravo narių ar visi gavo valdybos narių 

susirinkimo darbotvarkę ir dokumentus. Pasiūlė patvirtinti posėdžio darbotvarkę. „Už“ – 10, 

vienbalsiai. 

Posėdžio pirmininkė prašo valdybos narių informuoti, ar jiems nekyla interesų konfliktas 

svarstant vietos projektus.  

Valdybos pirmininkė Romualda Rimkuvienė pateikė prašymą dėl nusišalinimo svarstant 

posėdžio darbotvarkės 6, 7, 9 ir 10 klausimą, siekdama būti nešališką ir išvengti interesų konflikto. 

6, 7, 9 ir 10 klausimų svarstymą perduoti valdybos narei Ingridai Gladkienei.  

„Už“ – 10 (dešimt), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti valdybos pirmininkės Romualdos Rimkuvienės prašymui nusišalinant 

svarstant posėdžio darbotvarkės 6, 7, 9 ir 10 klausimus. Ir klausimų svarstymą perduoti valdybos 

narei Ingridai Gladkienei. 

Valdybos narys Artūras Radžiūnas pateikė prašymą dėl nusišalinimo svarstant posėdžio 

darbotvarkės 4, 5, 6, 7, 8 ir 10 klausimą, siekdamas būti nešališku ir išvengti interesų konflikto. 

„Už“ – 10 (dešimt), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti valdybos nario Artūro Radžiūno prašymui nusišalinant svarstant 

posėdžio darbotvarkės 4, 5, 6, 7, 8 ir 10 klausimus. 

Valdybos narė Vitalija Augustienė pateikė prašymą dėl nusišalinimo svarstant posėdžio 

darbotvarkės 4, 5, 7, 8, 9 ir 10 klausimą, siekdama būti nešališką ir išvengti interesų konflikto. 

„Už“ – 10 (dešimt), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti valdybos narės Vitalijos Augustienės prašymui nusišalinant svarstant 

posėdžio darbotvarkės 4, 5, 7, 8, 9 ir 10 klausimus. 

Valdybos narys Arūnas Mickaitis pateikė prašymą dėl nusišalinimo svarstant posėdžio 

darbotvarkės 9 ir 10 klausimą, siekdamas būti nešališku ir išvengti interesų konflikto.  

„Už“ – 10 (dešimt), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti valdybos nario Arūno Mickaičio prašymui nusišalinant svarstant 

posėdžio darbotvarkės 9 ir 10 klausimus. 

 

1. 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 pristatė valdybos nariams Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašą ir priedus priemonei „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos 

išteklius“, kurio projektas buvo išsiųstas visiems valdybos nariams elektroniniu paštu. Valdybos 

pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų ar klausimų. Klausimų ir pastebėjimų nebuvo.  

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 10, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Pritarti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui ir kitų dokumentų 

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“. 

 



2. 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-7 „Parama žemės ūkio produkcijos 

perdirbimui ir rinkodarai“.  

 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašą ir priedus priemonei „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir 

rinkodarai“, kurio projektas buvo išsiųstas visiems valdybos nariams elektroniniu paštu. Valdybos 

pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų ar klausimų. Klausimų ir pastebėjimų nebuvo.  

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 10, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

 

NUTARTA: Pritarti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui ir kitų dokumentų 

tvirtinimui pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės 

vertės didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Parama žemės ūkio produkcijos 

perdirbimui ir rinkodarai“. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 

paskelbimo. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė, kad 

vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklėmis parengtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5. Pagal 

kvietimą kviečiami teikti vietos projektus, pagal vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio 

lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo 

vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ dvi priemones.  Kvietimas teikti vietos 

projektus galios nuo 2018 m. liepos 27 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. 17.00 val.  

Pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ kvietimui 

skiriama VPS paramos lėšų suma 191 100,00 Eur, paramos intensyvumas 50 arba 70 proc.  

Pagal priemonę „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“ kvietimui 

skiriama VPS paramos lėšų suma 170 873,00 Eur, paramos intensyvumas 50 arba 70 proc. 

Bendra kvietimui teikti vietos projektus suma 361 973,00 Eur. Vietos projektų paraiškos 

priimamos VVG „Radviliškio lyderis“ biure, adresu: Aušros a. 10-106 kab., Radviliškis. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pasiūlyta balsuoti dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 paskelbimo. 

 

BALSAVO: UŽ – 10, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

 

NUTARTA: Pritarti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 paskelbimui nuo 2018 

m. liepos 27 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d.  17.00 val.  

 

4. SVARSTYTA. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų 

tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti 

socialinę atskirtį“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos 

veiklos organizavimas“. 

Valdybos nariai Vitalija Augustienė ir Artūras Radžiūnas klausimo svarstyme nedalyvavo. 

 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašą ir priedus priemonei „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos 

organizavimas“, kurio projektas buvo išsiųstas visiems valdybos nariams elektroniniu paštu. 

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

nebuvo.  



Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 8, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

Vitalija Augustienė ir Artūras Radžiūnas balsavime nedalyvavo. 

 

NUTARTA: Pritarti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui ir kitų dokumentų 

tvirtinimui pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti 

socialinę atskirtį“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos 

veiklos organizavimas“. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų 

tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti 

socialinę atskirtį“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. 

Valdybos nariai Vitalija Augustienė ir Artūras Radžiūnas klausimo svarstyme nedalyvavo. 

 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašą ir priedus priemonei „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, kurio projektas buvo išsiųstas visiems valdybos 

nariams elektroniniu paštu. Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų ar klausimų. 

Klausimų ir pastebėjimų nebuvo.  

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 8, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

Vitalija Augustienė ir Artūras Radžiūnas balsavime nedalyvavo. 

 

NUTARTA: Pritarti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui ir kitų dokumentų 

tvirtinimui pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti 

socialinę atskirtį“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų 

tvirtinimo pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti 

socialinę atskirtį“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas“. 

Valdybos nariai Romualda Rimkuvienė ir Artūras Radžiūnas klausimo svarstyme 

nedalyvavo. 

 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašą ir priedus priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas“, kurio projektas buvo išsiųstas visiems valdybos nariams elektroniniu paštu. 

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

nebuvo.  

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 8, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

Romualda Rimkuvienė ir Artūras Radžiūnas balsavime nedalyvavo. 

 

NUTARTA: Pritarti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui ir kitų dokumentų 

tvirtinimui pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti 

socialinę atskirtį“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas“. 



 

7. SVARSTYTA. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6 

paskelbimo. 

Valdybos nariai Romualda Rimkuvienė, Vitalija Augustienė ir Artūras Radžiūnas klausimo 

svarstyme nedalyvavo. 

 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė, kad 

vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklėmis parengtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6. Pagal 

kvietimą kviečiami teikti vietos projektus, pagal vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio 

lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ prioriteto Nr. 2 „Bendruomenės telkimas 

ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ tris priemones.  Kvietimas teikti vietos projektus 

galios nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 3 d. 17.00 val.  

Pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ kvietimui 

skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000,00 Eur, paramos intensyvumas 80 arba 95 proc.  

Pagal priemonę „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės 

atskirties mažinimą“ kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 78 080,00 Eur, paramos 

intensyvumas 80 arba 95 proc. 

Pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ 

kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 44 958,00 Eur, paramos intensyvumas 100 proc. 

Bendra kvietimui teikti vietos projektus suma 323 038,00 Eur. Vietos projektų paraiškos 

priimamos VVG „Radviliškio lyderis“ biure, adresu: Aušros a. 10-106 kab., Radviliškis. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pasiūlyta balsuoti dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 paskelbimo. 

 

BALSAVO: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

Romualda Rimkuvienė, Vitalija Augustienė ir Artūras Radžiūnas balsavime nedalyvavo. 

 

NUTARTA: Pritarti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 paskelbimui nuo 2018 

m. rugpjūčio 3 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 3 d. 17.00 val.  

 

8. 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-5 „Kaimo gyventojams skirtų vietos 

paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

Valdybos nariai Vitalija Augustienė ir Artūras Radžiūnas klausimo svarstyme nedalyvavo. 

 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė pristatė valdybos nariams Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašą ir priedus priemonei „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos 

paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“, kurio projektas buvo 

išsiųstas visiems valdybos nariams elektroniniu paštu. Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi 

pastebėjimų ar klausimų. Klausimų ir pastebėjimų nebuvo.  

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

Vitalija Augustienė ir Artūras Radžiūnas balsavime nedalyvavo. 

 

NUTARTA: Pritarti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui ir kitų dokumentų 

tvirtinimui pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės 

vertės didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų vietos 

paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

 



9. 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-8 „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant 

regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.  

Valdybos nariai Romualda Rimkuvienė, Vitalija Augustienė ir Arūnas Mickaitis klausimo 

svarstyme nedalyvavo. 

 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė Vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašą ir priedus priemonei „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių 

produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, kurio projektas buvo išsiųstas 

visiems valdybos nariams elektroniniu paštu. Klausimų ir pastebėjimų nebuvo.  

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

Romualda Rimkuvienė, Vitalija Augustienė ir Arūnas Mickaitis balsavime nedalyvavo. 

 

NUTARTA: Pritarti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašui ir kitų dokumentų 

tvirtinimui pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės 

vertės didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant 

regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7 

paskelbimo. 

Valdybos nariai Romualda Rimkuvienė, Vitalija Augustienė, Arūnas Mickaitis ir Artūras 

Radžiūnas klausimo svarstyme nedalyvavo. 

 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė, kad 

vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklėmis parengtas paprastasis kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7. Pagal 

kvietimą kviečiami teikti vietos projektus, pagal vietos plėtros strategiją „VVG „Radviliškio 

lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo 

vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ dvi priemones.  Kvietimas teikti vietos 

projektus galios nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 10 d. 17.00 val.  

Pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir 

susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“ kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 677 

460,00 Eur, paramos intensyvumas 80 proc.  

Pagal priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir 

kuriant maisto grandinę „Nuo lauko iki stalo““ kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 

104 000,00 Eur, paramos intensyvumas 80 proc. 

Bendra kvietimui teikti vietos projektus suma 781 460,00 Eur. Vietos projektų paraiškos 

priimamos VVG „Radviliškio lyderis“ biure, adresu: Aušros a. 10-106 kab., Radviliškis. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

Pasiūlyta balsuoti dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 paskelbimo. 

 

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

Romualda Rimkuvienė, Vitalija Augustienė, Arūnas Mickaitis ir Artūras Radžiūnas 

balsavime nedalyvavo. 

 

NUTARTA: Pritarti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 paskelbimui nuo 2018 

m. rugpjūčio 10 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 10 d. 17.00 val. 

 

 



11. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

 

Kalbėjo: Romualda Rimkuvienė kalbėjo, kad gal būtų tikslingą suorganizuoti susitikimą su 

kaimo bendruomenėmis ir informuoti apie busimus kvietimus bei pasikalbėti apie jiems kylančias 

problemas. Pasiūlyta rugpjūčio mėnesį organizuoti informacinį seminarą vietos projekto 

pareiškėjams dėl kvietimų paskelbimo bei aptarti jiems kitus svarbius klausimus. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 

BALSAVO: UŽ – 10, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.  

 

NUTARTA: Pritarti dėl informacinio seminaro organizavimo rugpjūčio mėnesį. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                      Romualda Rimkuvienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                           Edita Šiaulianskienė 

 

 

 

 


