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             Posėdis įvyko: 2023-01-26, 15.00 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, 

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

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

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

administratorė). 

               

Darbotvarkė: 

1. Dėl VPS valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2022 m. tvirtinimo. 

2. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. tvirtinimo. 

3. 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. Dėl VPS valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2022 m. tvirtinimo. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė Vietos 

plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos ataskaitą už 2022 m. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

 BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti VPS valdymo ir stebėsenos ataskaitai už 2022 m. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. tvirtinimo. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos nariams pristatė Vietos 

plėtros strategijos Vietos plėtros strategijos metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2022 m. 

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

pastebėjimų nebuvo. 

Pasiūlyta balsuoti. 

BALSAVO: UŽ – 12 (dvylika), vienbalsiai. 

NUTARTA: Pritarti VPS metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2022 m. 

 

 



3. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

3.1. Dėl parengiamosios paramos projekto „Žengiame į 2023-2027 m. LEADER 

laikotarpį“ įgyvendinimo. 

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 visos kaimiškų 

vietovių seniūnijos, kuriose suorganizuota 11 informacinių renginių susijusių su VVG teritorijos 

gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukimu į VPS rengimą.  

3.2.  Dėl Radviliškio rajono gyventojų poreikių tyrimo. 

Kalbėjo: Projekto vadovė Andželika Barčkienė valdybos narius informavo, kad jau 

yra paruošta „Vietos situacijos ir kaimo gyventojų poreikių tyrimo anketa“. Dalis anketų jau 

išdalintos asmeniškai, išsiųstos el. paštu su prašymu „Užpildyti“ bei artimiausiu metu bus  

paviešinta Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ internetinėje svetainėje. Paprašyta ir 

valdybos narių prisidėti prie anketos platinimo, duomenų rinkimo. Padalintos anketos. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                       Ingrida Gladkienė 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Andželika Barčkienė 


