
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

„RADVILIŠKIO LYDERIS“ 

 

VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  

2022-05-24 Nr. 05/24 

Radviliškio r. 

 

             Posėdis įvyko: 2022-05-24, 15.00 val. 

             Posėdžio pirmininkė – Ingrida Gladkienė 

             Posėdžio sekretorė –  Andželika Barčkienė 

             Dalyvauja VVG nariai: Rimvydas Aleknavičius, Laurynas Balinskas, Rūta 

Dambrauskienė, Andrius Dambrauskis, Ingrida Gladkienė, Inga Juodienė, Gintaras Pilypas, Artūras 

Radžiūnas, Edmundas Valba, Romalda Šiurnienė, Vitas Pranas Tutkus, Rūta Zaleskytė-

Barzinskienė. 

             VVG „Radviliškio lyderis“ darbuotojai:  Romas Kalvaitis (VVG pirmininkas, viešųjų 

ryšių specialistas), Andželika Barčkienė (projekto vadovė), Edita Šiaulianskienė (projekto 

administratorė) ir Vida Stripeikienė (projekto finansininkė). 

               

Darbotvarkė: 

1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos. 

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-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų 

teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

3. 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“. 

4. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 20 paskelbimo. 

5. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER 

programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“. 

6. Kiti einamieji klausimai. 

 

Ingrida Gladkienė teiraujasi valdybos narių – ar jie sutinka, kad posėdžio pirmininkė būtų 

Ingrida Gladkienė, o sekretorė Andželika Barčkienė. Visi valdybos nariai vienbalsiai sutinka. 

Ingrida Gladkienė valdybos narius supažindina su valdybos darbotvarke ir paklausė – ar visi 

sutinka su susirinkimo darbotvarke. Pasiūlė patvirtinti posėdžio darbotvarkę.  

„Už“ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

 

1. SVARSTYTA. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė Vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijas: pasiektus rezultatus, ateities perspektyvas. 

 

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-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių 

vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 



Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kitus dokumentus 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 pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir 

susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti ir patvirtinti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kitus 

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

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

vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas. 

 

3. 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 valdybos nariams pristatė vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kitus dokumentus 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“. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti ir patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kitus 

susijusius dokumentams 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“. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 20 

paskelbimo. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė paprastąjį 

kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr. 20. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 20 

paskelbimui. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės 

„LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė 

parengiamosios paramos gaires bei pristatė projekto „Žengiame į 2023-2027 m. LEADER 

laikotarpį“ projektą. Informavo valdybos narius, kad būtina paskirti atsakingus asmenis 

parengiamosios paramos projekto įgyvendinimui, bei 2023-2027 m. Vietos plėtros strategijos 

rengimui. 

Valdybos pirmininkė atsakingais asmenimis, už 2023-2027 m. Vietos plėtros 

strategijos rengimą bei parengiamosios paramos projekto „Žengiame į 2023-2027 m. LEADER 



laikotarpį“ įgyvendinimą, pasiūlė paskirti projekto vadovę – Andželiką Barčkienę, projekto 

administratorę – Editą Šiaulianskienę, projekto finansininkę – Vidą Stripeikienę.  

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti projektui „Žengiame į 2023-2027 m. LEADER laikotarpį“, 

atsakingais asmenimis už projekto įgyvendinimą ir VPS 2023-2027 m. rengimą paskirti projekto 

vadovę – Andželiką Barčkienę, projekto administratorę – Editą Šiaulianskienę, projekto 

finansininkę – Vidą Stripeikienę. 

 

SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

6.1. Dėl prašymo tapti VVG „Radviliškio lyderis“ nariu. 

Kalbėjo: Andželika Barčkienė informavo valdybos narius, kad yra gautas Viktorijos 

Mockaitės prašymas dėl narystės Vietos veiklos grupėje „Radviliškio lyderis“.  

Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų, klausimų ir akcentavo, kad  

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ yra atvira naujiems nariams. Klausimų ir pastebėjimų 

nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Viktorijos Mockaitės prašymą, tapti Vietos veiklos grupės „Radviliškio 

lyderis“ nare ir atstovauti verslo sektorių, tenkinti. 

 

6.2. Dėl VVG tinklo įgyvendinamo LKT projekto. 

Kalbėjo: Andželika Barčkienė informavo valdybos narius, kad Vietos veiklos grupių 

tinklas įgyvendindamas LKT projektą planuoja sukurti vieną, įgyvendinto bendruomeninio ar 

socialinio verslo projekto, 2-3 min video filmuką. Buvo pasiūlytas Asociacijos „Mėnaičių 

bendruomenė“ įgyvendintas bendruomeninio  verslo projektas „Pilietinio ugdymo centras“. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: 2-3 min. video filmuką kurti apie Asociacijos „Mėnaičių bendruomenė“ 

įgyvendintą bendruomeninio  verslo projektą „Pilietinio ugdymo centras“. 

 

 6.3. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto  

Kalbėjo: Andželika Barčkienė informavo valdybos narius, kad kovo 15 d. 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto 

posėdyje apgintas tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Partnerystė skatinant tradicijas ir 

inovacijas vietos plėtroje“ ir įgyvendinimui skiriama 98 197,00 Eur paramos suma. Paramos sutartis 

kol kas nepasirašyta, nes Lenkijos partnerių paraiška kol kas yra vertinama. Būtina paskirti 

atsakingus asmenis už tarptautinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimą. 

Valdybos pirmininkė atsakingais asmenimis, už tarptautinio bendradarbiavimo 

projekto „Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje“ įgyvendinimą, pasiūlė 

paskirti projekto vadovę – Andželiką Barčkienę, projekto administratorę – Editą Šiaulianskienę, 

projekto finansininkę – Vidą Stripeikienę.  

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Atsakingais asmenimis už tarptautinio bendradarbiavimo projekto 

„Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas vietos plėtroje“ įgyvendinimą paskirti projekto vadovę 



– Andželiką Barčkienę, projekto administratorę – Editą Šiaulianskienę, projekto finansininkę – 

Vidą Stripeikienę. 

 

6.4. Dėl Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžio  

Kalbėjo: Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė informavo valdybos narius apie 

birželio 10-12 dienomis Karklėje organizuojamą sąskrydį „LKBS sąskrydis 2022“, kuris skirtas 

savanorystės ir Lietuvos jaunimo metams paminėti. Valdybos nariams pasiūlė organizuoti bendrą 

Radviliškio bendruomenių atstovų išvyką į sąskrydį birželio 11 d., o atsakingu asmeniu, už šios 

išvykos organizavimą, paskirti Editą Šiaulianskienę . 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Birželio 11 d. organizuoti išvyką į LKBS sąskrydį, atsakingu asmeniu 

Editą Šiaulianskienę. 

 

6.5. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo. 

Kalbėjo: Valdybos narys Rimvydas Aleknavičius supažindino narius su 

nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo plano Radviliškio rajone 2022 

metų priemone „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Yra galimybė VVG „Radviliškio 

lyderis“ teikti paraišką pagal sekančias veiklas: socialinė veikla, bendruomenės narių pilietiškumui, 

lyderystės ugdymas ir gyvenimo kokybės gerinimas, socialinio verslo plėtra (pasirengimas teikti 

viešąsias paslaugas), savanorystė, jaunimo įtraukimas ir kitos... 

Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė pasiūlė ruošti ir teikti paraišką Radviliškio 

rajono savivaldybės administracijai pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“, atsakingais asmenimis paskirti administravimo grupę: VVG pirmininką/viešųjų 

ryšių specialistą – Romą Kalvaitį, projekto vadovę – Andželiką Barčkienę, projekto administratorę 

– Editą Šiaulianskienę, projekto finansininkę – Vidą Stripeikienę. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Ruošti ir teikti paraišką Radviliškio rajono savivaldybės administracijai 

pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, atsakingais asmenimis paskirti 

administravimo grupę: VVG pirmininką/viešųjų ryšių specialistą – Romą Kalvaitį, projekto vadovę 

– Andželiką Barčkienę, projekto administratorę – Editą Šiaulianskienę, projekto finansininkę – 

Vidą Stripeikienę 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Ingrida Gladkienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Andželika Barčkienė 


