
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „RIETAVO INICIATYVOS“ VALDYMAS

Vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ (toliau – VVG „Rietavo iniciatyvos“) valdymą ir valdymo sistemą reglamentuoja įstatai. 

VVG  „Rietavo  iniciatyvos“  vienija  19  narių,  kurie  atstovauja  įvairias  VVG  teritorijos  organizacijas.  Vietos  veiklos  grupėje  atstovaujamos 

organizacijos ir jų deleguoti nariai yra tiesiogiai susieti su kaimo plėtra ir jos įgyvendinimu.

VVG „Rietavo iniciatyvos“ visuotinis narių susirinkimas išrinko 11 narių VVG valdybą, kurioje įvairių sektorių atstovavimas atitinka LEADER 

metodo keliamus reikalavimus. Iš 11 VVG „Rietavo iniciatyvos“ valdybos narių 6 (55 proc.) atstovauja socialinius partnerius, 2 nariai (18 proc.) – 

vietos valdžią ir 3 (27 proc.) – verslo sektorių. VVG valdyboje išlaikyta lyčių pusiausvyra – 6 moterys ir 5 vyrai (santykis 55 : 45). Taip pat VVG  

valdyboje yra vienas narys iki 25 metų amžiaus.

VVG valdymo struktūra

− Aukščiausias Vietos veiklos grupės organas yra jos narių visuotinis susirinkimas.

− Kolegialus Vietos veiklos grupės valdymo organas – valdyba. 

− Vienasmenis Vietos veiklos grupės valdymo organas – pirmininkas.

Įstatuose tuo pačiu apibrėžiamos kiekvieno valdymo organo funkcijos ir veiklos ribos. 
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VVG „Rietavo iniciatyvos“ sudėtis, funkcijos ir narių kompetencijos

Vardas, pavardė Atstovaujama 
organizacija, pareigos

Pareigos VVG Išsilavinimas, kvalifikacija, LEADER pobūdžio veiklos patirtis

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ SEKTORIUS
Albinas 
Maslauskas

Rietavo ir Saerbecko 
bendruomenių 
partnerystės draugija 
„Kelias“

VVG pirmininkas
Viešųjų pirkimų 
komisijos narys, 
atstovas viešiesiems 
ryšiams

Aukštasis išsilavinimas – inžinierius-hidrotchnikas. 
Dalyvavo rengiant bei įgyvendinant VVG „Pajūrio iniciatyvos“ bandomąją integruotą 

kaimo  vietovių  plėtros  strategiją  (projekto  Nr.  BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/0004). 
Pagal šį projektą buvo gautas finansavimas. 

Tobulino  kvalifikaciją  seminaruose  „Struktūrinių  fondų  paramos  kaimo  plėtrai 
galimybės“  ir  „VVG  kūrimo  ir  LEADER+  pobūdžio  priemonės  strategijos  rengimo 
principai“. 

Rietavo-Saerbecko  bendruomenių  partnerystės  draugijos  vadovas,  parengė  ir 
įgyvendino „Miesto dvynių projektą“, atsakingas už konkurso medžiagos ruošimą FIDIC 
taisykles, Rietavo savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo fondo valdybos narys, Rietavo 
savivaldybės tarybos narys, Tverų bendruomenės narys. 

Alma 
Lengvenienė

Žemaitijos kolegijos 
direktoriaus 
pavaduotoja mokslo 
taikomajai veiklai ir 
inovacijoms

VVG narė
Priežiūros (audito) grupės 
narė, vietos projektų 
vertinimo ir priežiūros 
darbo grupės narė, 
socialinių, švietimo 
klausimų darbo grupės 
narė

Aukštasis išsilavinimas – edukologijos magistras, ekonomistas-organizatorius. 
Tobulino kvalifikaciją seminaruose „Projektų rengimas ir valdymas“, „Ūkininko ūkio 

buhalterinė apskaita ir finansų valdyba“. 
Dalyvavo rengiant bei įgyvendinant VVG „Pajūrio iniciatyvos“ bandomąją integruotą 

kaimo  vietovių  plėtros  strategiją  (projekto  Nr.  BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/0004). 
Pagal šį projektą buvo gautas finansavimas.

Ona Jocienė Kaimo bendruomenės 
„Mūsų Labardžiai“ 
pirmininkė

VVG valdybos narė 
Priežiūros (audito) grupės 
narė, priežiūros grupės 
narė, socialinių, švietimo 
klausimų darbo grupės 
narė

Aukštasis išsilavinimas – matematikos mokytoja. 
Dalyvavo rengiant bei įgyvendinant VVG „Pajūrio iniciatyvos“ bandomąją integruotą 

kaimo  vietovių  plėtros  strategiją  (projekto  Nr.  BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/0004). 
Pagal šį projektą buvo gautas finansavimas.

Tobulino  kvalifikaciją  seminaruose  „Struktūrinių  fondų  paramos  kaimo  plėtrai 
galimybės“,  „VVG  veiklos  organizavimas  ir  strategijos  įgyvendinimas“,  „Projektų 
įgyvendinimo  administravimas,  priežiūra  ir  vertinimas“,  „VVG  kūrimo  ir  LEADER+ 
pobūdžio priemonės strategijos rengimo principai“. 

Parengė ir  įgyvendino bendruomenės projektus  „Žinau,  noriu,  galiu“,  „Kūrybingas 
jaunimas,  sveikas  kaimas“,  „Bendraukime  ir  kurkime  simboliką  patys“,  „Vaidiname  – 
bendraujame – mokomės“, „Gera gyventi mūsų Labardžiuose“, „Sporto aikštyno kūrimas“, 
„Gražiais darbais puoškime savo kaimą“.

Danėlė Tverų bendruomenės VVG valdybos narė Aukštesnysis išsilavinimas.
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Grauslienė valdybos pirmininkė Atstovė ryšiams su 
socialiai pažeidžiamų 
žmonių grupėmis 
socialinių, švietimo 
klausimų darbo grupės 
narė.

Tobulino kvalifikaciją seminare „ES šalių praktinė patirtis įgyvendinant „LEADER“ 
programas. Tarptautiniai projektai ir partnerių paieška užsienyje“.

Rengė ir  vadovavo Tverų bendruomenei  įgyvendinant  projektus „Kultūra kaimui“, 
„Dviračiai  – kaip turizmo, bendravimo, auklėjimo ir bendruomenės telkimo priemonė“, 
„Bendruomenės susibūrimo vietos lauke įrengimas“, „Heraldika – priemonė bendruomenės 
aktyvumui didinti, skatinti sąmoningumą“.

Zuzana 
Narvaišienė

Asociacijos Rietavo 
moterų užimtumo 
centras pirmininkė

VVG valdybos narė 
vietos projektų vertinimo 
ir priežiūros darbo grupės 
narė, atstovė ryšiams su 
socialiai pažeidžiamų 
žmonių grupėmis, atstovė 
verslo plėtrai 

Aukštasis išsilavinimas – Lietuvių kalba ir literatūra, filologas, dėstytojas. 
Dalyvavo rengiant bei įgyvendinant VVG „Pajūrio iniciatyvos“ bandomąją integruotą 

kaimo  vietovių  plėtros  strategiją  (projekto  Nr.  BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/0004). 
Pagal šį projektą buvo gautas finansavimas. 

Tobulino  kvalifikaciją  seminaruose   „Struktūrinių  fondų  paramos  kaimo  plėtrai 
galimybės“  ir  „VVG  kūrimo  ir  LEADER+  pobūdžio  priemonės  strategijos  rengimo 
principai“, projekto „Verslo aplinkos gerinimas Rietavo savivaldybėje“ koordinatorė. 

Irena Bagdonienė Medingėnų 
bendruomenės 
„Medinga“ valdybos 
pirmininkė

VVG valdybos narė 
Viešųjų pirkimų 
komisijos narė, atstovė 
ryšiams su jaunimu, 
socialinių, švietimo 
klausimų darbo grupės 
narė

Aukštesnysis išsilavinimas – agronomė.
Tobulino  kvalifikaciją  seminaruose:  „Kaimo  plėtra:  partnerystės  ir  kooperacijos 

įgūdžių ugdymas“ ,,Struktūrinių fondų paramos kaimo plėtrai galimybės”.
Vykdyti projektai:
Su  dviem  projektais  dalyvauta  programoje  „Vanduo  ir  sveikata  Lietuvos  kaime“; 

VVG „Pajūrio iniciatyvos“ bandomosios strategijos programoje „Medingėnų moterų galių 
ir  įgūdžių  stiprinimas  per  informacines  technologijas  ir  plėtra“,  „Medingėnų  folkloro 
ansamblio stiprinimas kaimo turizmo atrakcijų plėtrai“ (vykdytų projektų koordinatorė).

Rietavo savivaldybės tarybos narė.
Povilas Batavičius Rietavo savivaldybės 

jaunimo ir jaunimo 
organizacijų sąjungos 
„Rietavo apskritasis 
stalas“ pirmininkas

VVG valdybos narys
Atstovas ryšiams su 
jaunimu 

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas – geodezija ir žemėtvarka. 
Nuo  2007  m.  Rietavo  savivaldybės  jaunimo  ir  jaunimo  organizacijų  sąjungos 

„Rietavo  apskritasis  stalas“  pirmininkas.  Nuo  2008  m.  Rietavo  savivaldybės  jaunimo 
reikalų tarybos pirmininkas.

Stasys Norvilas Giliogirio 
bendruomenės 
pirmininkas

VVG narys 
Atstovas ryšiams su 
socialiai pažeidžiamų 
žmonių grupėmis

Aukštesnysis išsilavinimas – zootechnikas.
Vykdė  projektą  VVG  „Pajūrio  iniciatyvos“  bandomosios  strategijos  programoje. 

Giliogirio bendruomenės steigėjas, pirmininkas.

Vygantas 
Būdvytis

Žadvainių kaimo 
bendruomene. 
Pirmininkas

VVG narys 
Atstovas ryšiams su 
socialiai pažeidžiamų 
žmonių grupėmis

Aukštasis išsilavinimas – inžinierius, hidrotechnikas, LŽŪU
Žadvainių kaimo bendruomenės pirmininkas
UAB „Judrės medis“ – miško ruošos darbų vadovas.

Vytautas Jonušas Sporto klubo „Liolių 
lokiai“ pirmininkas. 

VVG narys 
Atstovas verslo plėtrai

Spec. vidurinis išsilavinimas – vet. felčeris.
Dalyvavo rengiant bei įgyvendinant VVG „Pajūrio iniciatyvos“ bandomąją integruotą 
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kaimo  vietovių  plėtros  strategiją  (projekto  Nr.  BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/0004). 
Pagal šį projektą buvo gautas finansavimas.

Tobulino kvalifikaciją: LEADER temomis surengtuose mokymuose: „VVG kūrimo ir 
LEADER+  pobūdžio  priemonės  strategijos  rengimo  principai“  ir  „LEADER metodo 
taikymas kaimo plėtros procese“ mokymo programų kodas 596131007.

Įgyvendino bendruomenės projektus: Sveiki atvykę! Jūs visada čia laukiami! Liolių 
bendruomenė“, „Vanduo ir sveikata Lietuvos kaime“ projekto dalyvis ir kt. 

Liolių kaimo bendruomenės veiklos iniciatorius. 
Stanislovas 
Vaičikauskas

Rietavo miškų urėdijos 
girininkas, Lietuvos 
miškininkų sąjungos 
narys. 

VVG narys 
Vietos projektų vertinimo 
ir priežiūros darbo grupės 
narys, socialinių, 
švietimo klausimų darbo 
grupės narys.

Aukštasis išsilavinimas – miškotyros magistras; miško ekologijos magistras.
Dalyvavo rengiant bei įgyvendinant VVG „Pajūrio iniciatyvos“ bandomąją integruotą 

kaimo  vietovių  plėtros  strategiją  (projekto  Nr.  BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/0004). 
Pagal šį projektą buvo gautas finansavimas. 

Tobulino  kvalifikaciją  seminaruose  ,,Struktūrinių  fondų  paramos  kaimo  plėtrai 
galimybės”,  „VVG  kūrimo  ir  LEADER+  pobūdžio  priemonės  strategijos  rengimo 
principai“, „Administracinių atsakomybių taikymo aspektai praktikoje“. 

Antanas 
Zalepūgas

Rietavo savivaldybės 
administracijos Tverų 
seniūnas. 

VVG narys 
Priežiūros (audito) grupės 
narys, atstovas ryšiams su 
vietos valdžia.

Aukštasis išsilavinimas – inžinierius-mechanikas. 
Dalyvavo rengiant bei įgyvendinant VVG „Pajūrio iniciatyvos“ bandomąją integruotą 

kaimo  vietovių  plėtros  strategiją  (projekto  Nr.  BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/0004). 
Pagal šį projektą buvo gautas finansavimas. 

Kvalifikacijos  tobulinimo  seminarai  „Vietos  veiklos  grupės  kūrimo  ir  LEADER+ 
pobūdžio priemonės strategijos rengimo principai“, „Struktūrinė parama savivaldybėms – 
patirtis, pamokos, perspektyvos ir galimybės“. 

Dalyvavo vykdant bendruomenės projektus.
VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS

Antanas 
Aužbikavičius

Rietavo savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus 
pavaduotojas

VVG valdybos narys 
Viešųjų pirkimų 
komisijos pirmininkas, 
atstovas ryšiams su vietos 
valdžia, vietos projektų 
vertinimo ir priežiūros 
darbo grupės narys.

Aukštasis išsilavinimas – inžinierius-mechanikas. 
Dalyvavo rengiant bei įgyvendinant VVG „Pajūrio iniciatyvos“ bandomąją integruotą 

kaimo  vietovių  plėtros  strategiją  (projekto  Nr.  BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/0004). 
Pagal šį projektą buvo gautas finansavimas.

Tobulino  kvalifikaciją  seminaruose  „Struktūrinių  fondų  paramos  kaimo  plėtrai 
galimybės“,  „VVG  kūrimo  ir  LEADER+  pobūdžio  priemonės  strategijos  rengimo 
principai“, „VVG veiklos organizavimas ir strategijos įgyvendinimas“. 

Rengė ir dalyvavo įgyvendinant kaimo vietovių infrastruktūrinius projektus. Rietavo 
savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. Rietavo savivaldybės 
administracijos įgyvendintų ir rengiamų projektų vadovas.

Egidijus Gricius Rietavo savivaldybės 
jaunimo reikalų 
koordinatorius

VVG valdybos narys – 
Atstovas ryšiams su 
jaunimu, atstovas 

Vidurinis išsilavinimas. 
Dalyvavo  įgyvendinant  VVG  „Pajūrio  iniciatyvos“  bandomąją  integruotą  kaimo 

vietovių plėtros  strategiją  (projekto  Nr.  BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/0004). Pagal  šį 
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vešiesiems ryšiams, 
atstovas ryšiams su vietos 
valdžia.

projektą buvo gautas finansavimas. 
Tobulino  kvalifikaciją  seminaruose  „Struktūrinių  fondų  paramos  kaimo  plėtrai 

galimybės“, „Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos kėlimo kursuose“ 
„Jaunimo  politikos  įgyvendinimas  organizuojant  laisvalaikio  užimtumą“,  „Patyriminio 
mokymo pritaikymas neformaliame ugdyme“. 

Parengė bei įgyvendino 4 Tarptautinio jaunimo mainų projektus, 2 „Towntwining“ 
projektus,  3  metus  siunčia  Europos  savanorių  tarnybos  savanorius,  Jaunimo iniciatyvų 
projektą.

Asta Globienė Rietavo savivaldybės 
Daugėdų seniūnė

VVG narė 
Atstovė su vietos valdžia.

Aukštasis išsilavinimas – zoo inžinierė.
Tobulino  kvalifikaciją  seminaruose:  „Gyventojų  dalyvavimas  sprendimų priėmimo 

procese“,  „Rietavo savivaldybės  smulkaus ir  vidutinio  verslo įmonių konkurencingumo 
didinimas“, „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. 

Vykdytas projektas „Sveikata ir vanduo Lietuvos kaime“.
Laima 
Dockevičienė

Rietavo verslo 
informacijos centras 
direktorė

VVG valdybos narė 
Pirmininko pavaduotoja. 
Projekto vadovė, 
administratorė, atstovė 
vešiesiems ryšiams, 
atstovė verslo plėtrai.

Aukštasis išsilavinimas – vadybos ir verslo administratorė. 

Akredituota konsultantė pagal LR ŽŪM nustatytą tvarką verslo planų, projektų 
administravimo ir teikti konsultacijas LEADER metodo srityje (konsultavimo įstaigų ir 
konsultantų akreditavimo komisijos 2007-12-14 sprendimas (protokolas Nr. 8D-
449(5.50). 

Tobulino kvalifikaciją Airijos Nacionalinio universiteto parengtoje kaimo plėtros 
specialistų ilgalaikėje mokymo priemonėje, mokymų programoje ir kt. kvalifikacijos 
tobulinimo mokymuose bei kursuose. 

Dalyvavo rengiant bei įgyvendinant VVG „Pajūrio iniciatyvos“ bandomąją 
integruotą kaimo vietovių plėtros strategiją (projekto Nr. BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-
06/0004). Pagal šį projektą buvo gautas finansavimas. Mokomosios – pažintinės 
programų „Europos parlamento veikla ir ES parama kaimo plėtrai“, „2004 Atviro 
pasaulio programos“ dalyvė. 

Rietavo savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo fondo valdybos narė. Pirmosios 
kaimo bendruomenės Lietuvoje, Kredito unijos „Kelmės taupa“, VVG „Pajūrio 
iniciatyvos“ iniciatorė ir steigėja.

VERSLO SEKTORIUS

Irena Kirklienė UAB „Sauslaukio 
statybos“ direktorė

VVG valdybos narė 
Priežiūros (audito) grupės 
narė, vietos projektų 
vertinimo ir priežiūros darbo 

Aukštasis išsilavinimas –žemės ūkio gamybos ekonomistas, organizatorius. 

Tobulino kvalifikacija seminaruose „Kaip derėtis ir nugalėti. Komercinių derybų 
strategijos, metodai ir praktika“; Tikslų ir užduočių darbuotojams formulavimas, atlikimo 
įvertinimas. Metiniai pokalbiai: pasiruošimas ir pravedimas“; „Efektyvios vadybos vertė 
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grupės narė, atstovė verslo 
plėtrai.

statybų versle“.

Romas Židickas R. Židickio IĮ 
savininkas

VVG valdybos narys 
Priežiūros (audito) grupės 
narys, atstovas verslo plėtrai.

Aukštesnysis išsilavinimas – statybininkas, technikas.
Aktyviai dalyvauja VVG „Rietavo iniciatyvos“ veikloje. R. Židickio IĮ savininkas. 

Turi patirties (apie 7 metus) projektų rengime bei įgyvendinime. 
Stanislava 
Vaišvilienė

UAB „Rietavo šeimos 
daktaras“ direktorė, 
bendrosios praktikos 
gydytoja

VVG narė
Atstovė ryšiams su socialiai 
pažeidžiamų žmonių 
grupėmis.

Aukštasis išsilavinimas – gydytoja 
Dalyvavo  rengiant  bei  įgyvendinant  VVG  „Pajūrio  iniciatyvos“  bandomąją 

integruotą kaimo vietovių plėtros strategiją  (projekto Nr. BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-
06/0004). Pagal šį projektą buvo gautas finansavimas. 

Tobulino  kvalifikaciją  seminaruose  ,,Vadyba  –  investicijos  skatinant  Telšių 
apskrities konkurencingumą“, ,,Struktūrinių fondų paramos kaimo plėtrai galimybės”. 

Parengė  ir  įgyvendino  šiuos  projektus:  „Sveikatinimo  programa  kaimo 
bendruomenei“ (kartu su Labardžių kaimo bendruomene), „Bendros praktiko kabineto 
modernizavimas ir paslaugų gerinimas kaimo gyventojams“. Vadovavo NVO „Šeimos 
centrui“, turi patirties rengiant bei vedant seminarus alkoholizmo, paauglių problemoms, 
sveiko  gyvenimo  būdo  klausimais,  turi  praktinę  darbo  patirtį  su  anoniminiais 
alkoholikais. 
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VVG „Rietavo iniciatyvos“ valdybos nariai ir kontaktinė 
informacija

Pavardė, vardas, amžius Atstovaujamas 
sektorius

Kontaktai

1. Antanas Aužbikavičius Vietos valdžia Tel. 8 698 49695
a.auzbikavicius@rietavas.lt

2. Egidijus Gricius Vietos valdžia Tel. 8 610 42863
griciui@hotmail.com

3. Laima Dockevičienė Verslas Tel. 8 699 17716
direktore@rietavovic.lt

4. Irena Kirklienė Verslas Tel .8 687 91640
vfin@takas.lt

5. Romas Židickis Verslas Tel. 8 682 48573
r.zidickis@gmail.com

6. Irena Bagdonienė Socialiniai partneriai Tel 8 610 64879
medinga@yahoo.com 

7. Povilas Batavičius Socialiniai partneriai Tel .8 696 76990
batavicius@gmail.com

8. Danėlė Grauslienė Socialiniai partneriai Tel. 8 618 34413
daniele.grausliene  @gmail.com  

9. Albinas Maslauskas Socialiniai partneriai Tel. 8 686 22908
albinas@plungeslaguna.lt

10. Ona Jocienė Socialiniai partneriai Tel. 8 680 19494
jociukgi@yahoo.com

11. Zuzana Narvaišienė Socialiniai partneriai Tel. 8 614 50269
narvaisiene@yahoo.com
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