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             Posėdis įvyko: 2022-09-29, 16.00 val. 

             Posėdžio pirmininkė – Ingrida Gladkienė 

             Posėdžio sekretorė –  Andželika Barčkienė 

             Dalyvauja VVG nariai: Rimvydas Aleknavičius, Rūta Dambrauskienė, Andrius 

Dambrauskis, Ingrida Gladkienė, Inga Juodienė, Artūras Radžiūnas, Edmundas Valba, Vitas Pranas 

Tutkus, Rūta Zaleskytė-Barzinskienė. 

 Nedalyvavo VVG nariai: Laurynas Balinskas, Gintaras Pilypas, Romalda Šiurnienė. 

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

ryšių specialistas), Andželika Barčkienė (projekto vadovė). 

               

Darbotvarkė: 

1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos. 

2. Dėl MB „Nakura“ vietos projekto „Paslaugų verslo plėtra“ Nr. RADV-EURI-6A-D-

19-1-2022. 

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. 21 paskelbimo. 

5. 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“ – 9 (devyni), 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 MB „Nakura“ vietos projekto „Paslaugų verslo plėtra“ Nr. 

RADV-EURI-6A-D-19-1-2022. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė informavo valdybos narius apie 

Kvietimo Nr. 19 rezerviniame vietos projektų sąraše esantį MB „Nakura“ vietos projektą „Paslaugų 

verslo plėtra“. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 

m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 96.3. punktu MB „Nakura“ 

2022 m. rugsėjo 19 d. išsiųstas raštas „Dėl mažesnės paramos sumos“ Nr. PS-0919-02. Per 

nustatyta terminą MB „Nakura“ atsakymo nepateikė. Su pareiškėju buvo bandoma susisiekti vietos 



projekto paraiškoje nurodytais kontaktais, bet toks numeris neegzistuoja. 2022 m. rugsėjo 26 d. 

pakartotinai buvo išsiųstas raštas „Dėl mažesnės paramos sumos“ Nr. PS-0926-02. Per nustatyta 

terminą MB „Nakura“ atsakymo nepateikė, telefonu susisiekti nepavyko. Todėl siūlome MB 

„Nakura“ vietos projekto paraišką „Paslaugų verslo plėtra“ pateiktą pagal Kvietimo Nr. 19 

priemonę  „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-

6) ir esančią rezervinių vietos projektų sąraše išbraukti iš rezervinio vietos projektų sąrašo ir toliau 

neadministruoti. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 BALSAVO: UŽ – 9 (devyni), vienbalsiai. 

NUTARTA: MB „Nakura“ vietos projekto paraišką „Paslaugų verslo plėtra“ pateiktą 

pagal Kvietimo Nr. 19 priemonę  „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-6) ir esančią rezervinių vietos projektų sąraše išbraukti iš rezervinio vietos 

projektų sąrašo ir toliau neadministruoti. 

 

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 – 9 (devyni), 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. 21 

paskelbimo. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė paprastąjį 

kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr. 21. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 9 (devyni), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 21 

paskelbimui. 

 

SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

5.1. Dėl konferencijos organizavimo. 

Kalbėjo: Vietos veiklos grupėje „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis 

informavo valdybos narius, kad VPS viešinimo 2022 m. išlaidose yra numatytas viešinimo 

konferencijos organizavimas ir paklausė valdybos narių kur ir kada organizuoti numatytą 

konferenciją. 

Valdybos pirmininkė Ingrida Gladkienė valdybos nariams VPS viešinimo 

konferenciją pasiūlė organizuoti 2022 m. gruodžio 9 d. Skėmiuose. 



  

Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų, klausimų dėl konferencijos 

organizavimo laiko ir vietos. Klausimų ir pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 9 (devyni), vienbalsiai. 

NUTARTA: VPS viešinimo konferenciją organizuoti 2022 m. gruodžio 9 d. 

Skėmiuose. 

5.2. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto. 

Kalbėjo: Andželika Barčkienė informavo valdybos narius, kad NMA jau yra pateikti 

duomenys tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Partnerystė skatinant tradicijas ir inovacijas 

vietos plėtroje“ sutarties rengimui. Projekto pradžia numatyta 2022 m. lapkričio mėn. Reikia 

nusimatyti datas veiklų organizavimui. Partneriai iš Lenkijos prašo, kad projekto pradžios 

konferencija ir gerosios patirties pasidalinimas tarp vietinių verslininkų būtų suorganizuotas vienu 

atvažiavimu lapkričio mėnesį. 

Pirmininkas Romas Kalvaitis pasiūlė lapkričio 9-13 dienomis arba lapkričio 16-20 

dienomis. Kad tinkamai pasiruošti tikslingiau būtų neskubėti ir tarptautinio bendradarbiavimo 

projekto atidarymo konferenciją bei gerosios patirties pasidalinimą tarp vietinių verslininkų 

organizuoti 2022 m. lapkričio 16-20 dienomis. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 9 (devyni), vienbalsiai. 

NUTARTA: tarptautinio bendradarbiavimo projekto atidarymo konferenciją bei 

gerosios patirties pasidalinimą tarp vietinių verslininkų organizuoti 2022 m. lapkričio 16-20 

dienomis. 

 5.3. Dėl naujo laikino darbuotojo priėmimo.  

Kalbėjo: VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis. Susirgus projekto 

finansininkei, likusiems administracijos darbuotojams, padidėjo darbo krūvis. Norint suspėti laiku ir 

tinkamai įsisavinti likusias VPS lėšas, kokybiškai suvertinti turimas ir gautinas vietos projektų 

paraiškas, bei sklandžiai įgyvendinti teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus – 

siūloma vietos projektų paraiškų vertinimui ir darbui su pareiškėjais trijų mėnesių laikotarpiui nuo 

š. m. spalio 3 d. iki š. m. gruodžio 30 d. priimti naują darbuotoją. Svarbu, kad naujas darbuotojas 

jau turėtų patirties tokiame darbe, nes apmokymams laiko nėra. Tai galėtų būti Laima Pušinskienė, 

kuri tokį darbą jau yra dirbusi Asociacijoje „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“. Pasiūlyta Laimą 

Pušinskienę priimti į projekto administratoriaus pareigas pusei etato 20 val. per savaitę, mokant 

719,68 Eur. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 BALSAVO: UŽ – 9 (devyni), vienbalsiai. 

NUTARTA: Laimą Pušinskienę priimti į projekto administratoriaus pareigas pusei 

etato 20 val. per savaitę, mokant 719,68 Eur. Įpareigoti VVG pirmininką Romą Kalvaitį parengti 

terminuotą darbo sutartį ir pasirašyti. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Ingrida Gladkienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Andželika Barčkienė 


