
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RADVILIŠKIO LYDERIS“ VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 
POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA  

PROTOKOLAS 
 

2022 m. gegužės 3 d. Nr. 12 
Radviliškis  

Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos projektų atrankos komiteto posėdis 
rašytinės procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2022 m. balandžio 26 d. 
rašytinės procedūros pabaiga – 2022 m. gegužės 2 d. 
Taikytas susirašinėjimo būdas: el. paštu. 
Vietos projektų tvirtinimo dokumentai buvo siųsti šiems adresatams (vardas, pavardė, 

atstovaujamas sektorius, organizacija, elektroninio pašto adresai): Andrius Dambrauskis – verslas, 
ūkininkas, andriusdambrauskis@gmail.com; Artūras Radžiūnas – pilietinė visuomenė, Asociacija 
„Baisogalos bendruomenė“, arturas.radziunas@gmail.com; Edmundas Valba - pilietinė visuomenė, 
Asociacija „Pakiršinio kaimo bendruomenė“, edmundas@biokatilas.lt;  Gintaras Pilypas – vietos 
valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“ gintaras.pilypas@radviliskis.lt; Inga 
Juodienė – verslas, MB „Suri Suri“, gostauciuke@gmail.com; Ingrida Gladkiene – vietos valdžia, 
biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“, ingrida.gladkiene@gmail.com; Laurynas 
Balinskas – pilietinė visuomenė, Asociacija „Kutiškių kaimo bendruomenė“, 
balinskas.laurynas@gmail.com; Rimvydas Aleknavičius – vietos valdžia, biudžetinė įstaiga 
„Radviliškio rajono savivaldybė“, rimvydas.aleknavicius@gmail.com; Romalda Šiurnienė – pilietinė 
visuomenė, Asociacija „Pašušvio bendruomenė“, surniene@gmail.com; Rūta Dambrauskienė – 
pilietinė visuomenė, Asociacija „Skėmių kaimo bendruomenė“, svirskaite.rta@gmail.com; Rūta 
Zaleskytė-Barzinskienė – verslas, UAB „Šeduvos kepykla“, ruta.zaleskyte@gmail.com; Vitas Pranas 
Tutkus – verslas, ūkininkas, docentas48@gmail.com; dokumentai@nma.lt; zum@zum.lt.    

 
 
Darbotvarkė: 
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto atnaujinto darbo reglamento. 
2. Dėl UAB „Akrolita“ vietos projekto „UAB „Akrolita“ verslo plėtra“ pagal VPS priemonę 

„Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, Nr. RADV-EURI-6A-D-19-3-2022. 
3.  Dėl UAB „Manufakta“ vietos projekto „UAB „Manufakta“ verslo pradžia novatoriškai 

panaudojant vietos išteklius“ pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos 
išteklius“, Nr. RADV-EURI-6A-D-19-4-2022. 

4. Dėl MB „Nakura“ vietos projekto „Paslaugų verslo plėtra“ pagal VPS priemonę „Ūkio ir 
verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, Nr. RADV-EURI-6A-D-19-1-2022. 

 
Dalyvavo: 
1. Andrius Dambrauskis – verslas, ūkininkas; 
2. Artūras Radžiūnas – pilietinė visuomenė, Asociacija „Baisogalos bendruomenė; 
3. Edmundas Valba – pilietinė visuomenė, Asociacija „Pakiršinio kaimo bendruomenė“; 
4. Gintaras Pilypas – vietos valdžia, Biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“; 
5. Inga Juodienė – verslas, MB „Suri Suri“; 
6. Ingrida Gladkiene – vietos valdžia, Biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono savivaldybė“; 
7. Laurynas Balinskas – pilietinė visuomenė, Asociacija „Kutiškių kaimo bendruomenė“; 
8. Rimvydas Aleknavičius – vietos valdžia, biudžetinė įstaiga „Radviliškio rajono 

savivaldybė“; 
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9. Romalda Šiurnienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Pašušvio bendruomenė“; 
10. Rūta Dambrauskienė – pilietinė visuomenė, Asociacija „Skėmių kaimo 

bendruomenė“;  
11. Rūta Zaleskytė-Barzinskienė – verslas, UAB „Šeduvos kepykla“; 
12. Vitas Pranas Tutkus – verslas, ūkininkas. 
Nariai-stebėtojai: 
1. Monika Barnackienė – LR Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos 

politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė; 
2. Inga Dručkuvienė – NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER 

priemonių skyriaus vyriausioji specialistė. 
 
1. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų atrankos komiteto atnaujinto darbo reglamento. 

           NUTARTA: Pritarti Vietos projektų atrankos komiteto atnaujintam darbo reglamentui. 
Balsavimo rezultatai: 
„už“ – 12 (dvylika) 
„prieš“ – nėra  
 
2. SVARSTYTA. Dėl UAB „Akrolita“ vietos projekto „UAB „Akrolita“ verslo plėtra“ pagal VPS 

priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, Nr. RADV-EURI-6A-D-19-3-2022 
NUTARTA: Pritarti UAB „Akrolita“ vietos projektui „UAB „Akrolita“ verslo plėtra“ pagal VPS 

priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, Nr. RADV-EURI-6A-D-19-3-2022 
ir pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavimo rezultatai: 
„už“ – 12 (dvylika) 
„prieš“ – nėra  
 
3. SVARSTYTA. Dėl UAB „Manufakta“ vietos projekto „UAB „Manufakta“ verslo pradžia 

novatoriškai panaudojant vietos išteklius“ pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau 
panaudojant vietos išteklius“, Nr. RADV-EURI-6A-D-19-4-2022. 

2022 m. balandžio 28 d. el. paštu iš LR Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir 
paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistės 
Monikos Barnackienės gautas klausimas. Atsakymas pateiktas el. paštu 2022 m. balandžio 28 d. 

NUTARTA: Pritarti UAB „Manufakta“ vietos projektui „UAB „Manufakta“ verslo pradžia 
novatoriškai panaudojant vietos išteklius“ pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra geriau 
panaudojant vietos išteklius“, Nr. RADV-EURI-6A-D-19-4-2022 ir pradėti kitą vertinimo etapą. 

Balsavimo rezultatai: 
„už“ – 12 (dvylika) 
„prieš“ – nėra  
 
4. SVARSTYTA. Dėl MB „Nakura“ vietos projekto „Paslaugų verslo plėtra“ pagal VPS priemonę 

„Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, Nr. RADV-EURI-6A-D-19-1-2022. 
NUTARTA: MB „Nakura“ vietos projektą „Paslaugų verslo plėtra“ pagal VPS priemonę „Ūkio 

ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“, Nr. RADV-EURI-6A-D-19-1-2022 įrašyti į 
rezervinių vietos projektų sąrašą. 

Balsavimo rezultatai: 
„už“ – 12 (dvylika) 
„prieš“ – nėra  



 
Atsižvelgiant į tai, kad balsavime dėl vietos projektų paraiškų patvirtinimo taikant rašytinę 

procedūrą dalyvavo 12 vietos projektų atrankos komiteto narių (t. y. 12 narių iš 12 narių, ne 
mažesnis nei 2/3 kvorumas susidarė), taip pat į tai, kad gautas vietos projektų atrankos komiteto 
nario-stebėtojo – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) 
2022 m. gegužės 2 d. el. paštu gautą laišką, kuriame nurodyta, kad Agentūra pastabų neturi dėl 
vietos projektų tvirtinimo taikant rašytinę procedūrą, laikoma, kad balsavimas yra tinkamas ir įvykęs. 

 
 
 
 
 

Posėdžio pirmininkas (-ė)  (Parašas)     Ingrida Gladkienė 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorius (-ė)  (Parašas)                    Andželika Barčkienė 
 


