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             Posėdis įvyko: 2022-12-29, 14.00 val. 

             Posėdžio pirmininkė – Ingrida Gladkienė 

             Posėdžio sekretorė –  Andželika Barčkienė 

             Dalyvauja VVG nariai: Rimvydas Aleknavičius, Laurynas Balinskas, Rūta Zaleskytė-

Barzinskienė, Andrius Dambrauskas, Rūta Dambrauskienė, Ingrida Gladkienė, Inga Juodienė, 

Artūras Radžiūnas, Edmundas Valba, Romalda Šiurnienė, Vitas Pranas Tutkus. 

 Nedalyvavo VVG nariai: Gintaras Pilypas. 

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

ryšių specialistas), Andželika Barčkienė (projekto vadovė). 

               

Darbotvarkė: 

1. Dėl Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana“ gauto prašymo „Prašymas dėl paramos 

sutarties keitimo, projekto Nr.(Nr. RADV-LEADER-6A-D-17-1-2020)“. 

2. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 17 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra 

geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektų finansavimo 

sąlygų aprašo keitimo. 

3. Dėl naujo laikino darbuotojo priėmimo. 

4. 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“ – 11 (vienuolika), vienbalsiai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana“ gauto prašymo 

„Prašymas dėl paramos sutarties keitimo, projekto Nr.(Nr. RADV-LEADER-6A-D-17-1-2020)“. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė gautą 

Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana“ gauto prašymo „Prašymas dėl paramos sutarties keitimo, 

projekto Nr.(Nr. RADV-LEADER-6A-D-17-1-2020). 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 BALSAVO: UŽ – 11 (vienuolika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti Aurimo Gaidžiūno įmonės „Auridana“ gautam prašymu – 

galutinio mokėjimo prašymo ir projekto įgyvendinimo terminą nukelti iki 2023 m. rugpjūčio 1 d.. 

2. SVARSTYTA. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 17 VPS priemonės „Ūkio 

ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašo keitimo. 



Kalbėjo: Andželika Barčkienė informavo valdybos narius, atsižvelgiant į Aurimo 

Gaidžiūno įmonės „Auridana“ gautą prašymą „Prašymas dėl paramos sutarties keitimo, projekto 

Nr.(Nr. RADV-LEADER-6A-D-17-1-2020) ir valdybos narių pritarimą jam, būtina atlikti Kvietimo 

teikti vietos projektus Nr. 17 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos 

išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo 3.1. papunkčio 

keitimą ir numatyti, kad „Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – 36 mėn. nuo vietos 

projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos“. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 11 (vienuolika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 17 VPS priemonės „Ūkio ir verslo 

plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašo 3.1. papunktyje numatyti, kad „Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo 

laikotarpis – 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos“. 

3. SVARSTYTA. Dėl naujo laikino darbuotojo priėmimo. 

Kalbėjo: VVG „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis. Vis dar sergant 

projekto finansininkei yra poreikis įdarbinti projekto finansininkę keturių mėnesių laikotarpiui nuo 

2023 m. sausio 3 d. iki 2023 m. balandžio 28 d. Svarbu, kad naujas darbuotojas turėtų aukštąjį 

išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje. Tai galėtų 

būti Vilma Bradauskienė – turinti aukštąjį išsilavinimą ir 35 metų darbo patirtį buhalterinės 

apskaitos tvarkymo srityje. Pasiūlyta Vilmą Bradauskienę priimti į projekto finansininkės pareigas 

pusei etato 20 val. per savaitę, mokant 719,68 Eur. 

Valdybos pirmininkė pasiteiravo narių ar turi pastebėjimų, klausimų, kitų pasiūlymų. 

Klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 BALSAVO: UŽ – 11 (vienuolika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Vilmą Bradauskienę priimti į projekto finansininkės pareigas pusei etato 

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

terminuotą darbo sutartį ir pasirašyti 

3. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

3.1. Dėl renginių organizavimo. 

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

informavo valdybos narius, kad įgyvendinant projektą „Žengiame į 2023-2027 m. LEADER 

laikotarpį“ Nr. 42PP-KS-22-1-03903-PR001 (Parengiamoji parama) jau aplankytos 5 seniūnijos, 

kuriose suorganizuoti informaciniai renginiai susiję su VVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų 

(fizinių ir juridinių) įtraukimu į VPS rengimą.  

Romas Kalvaitis pristatė (likusių šešių seniūnijų) renginių grafiką ir pakvietė valdybos 

narius, pagal galimybes, prisijungti ir sudalyvauti šiuose renginiuose.  
Eil. 

Nr. 

Data Preliminari 

renginio pradžia 

Preliminari renginio vieta Preliminarus 

dalyvių skaičius 

1. 2023-01-03 15.00 Pergalės g. 20, Sidabravo mstl., Radviliškio r. 20 

2. 2023-01-04 15.00 Jaunimo g. 4, Raudondvario k. , Radviliškio r. 20 

3. 2023-01-05 15.00 Šiaulėnų g. 27, Šaukoto mstl., Radviliškio r. 20 

4. 2023-01-17 15.00 Dvaro g. 2, Šiaulėnų mstl., Radviliškio r. 20 

5. 2023-01-18 14.00 Tilto g. 41, Grinkiškio mstl., Radviliškio r. 20 

6.  2023-01-19 15.00 Beržų g. 6, Skėmių k., Radviliškio r. 20 

  

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Ingrida Gladkienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Andželika Barčkienė 


