
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

INFORMACIJA APIE ANTROJO KVIETIMO GAUTAS  

 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo pavadinimas 
Vietos projekto pavadinimas Strategijos prioritetas ir priemonė 

Vietos projekto 

paraiškos kodas 

Prašoma 

paramos suma 

Lt 

1. 
Ričardo Petriko gamybos 

įmonė  

Ričardo Petriko gamybos įmonės 

veiklos efektyvinimas 

I prioritetas Kaimo verslų įvairinimas ir 

ekonominio potencialo stiprinimas. 1 priemonė 

Parama verslo kūrimui ir plėtrai 

LEADER-10-KELMĖ-

02-001 
49 379,00 

2. IĮ „Akmentašys“ 

IĮ „Akmentašys“ gamybos 

modernizavimas ir gamybinio 

pastato renovacija 

I prioritetas Kaimo verslų įvairinimas ir 

ekonominio potencialo stiprinimas. 1 priemonė 

Parama verslo kūrimui ir plėtrai 

LEADER-10-KELMĖ-

02-002 
44 125,00 

3. 
Asociacija „Vidsodžio 

kaimo bendruomenė“ 
Kad gyventi būtų geriau 

IV prioritetas. Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir materialinės bazės 

stiprinimas. 1 priemonė Nevyriausybinių 

organizacijų materialinės bazės stiprinimas   

LEADER-10-KELMĖ-

02-003 
35 000,00 

4. 

Kelmės rajono Vašilėnų 

kaimo bendruomenė 

(asociacija) „Varpeliai“ 

Vašilėnų kaimo bendruomenės 

materialinės bazės stiprinimas 

IV prioritetas Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir materialinės bazės 

stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių 

didinimas. 1 priemonė Nevyriausybinių 

organizacijų materialinės bazės stiprinimas 

LEADER-10-KELMĖ-

02-004 
31 922,00 

5. Tytuvėnų bendruomenė 

Tytuvėnų bendruomenės namų 

pritaikymas miestelio gyventojų 

reikmėms 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 1 priemonė Bendruomenės namų 

renovacija, lokalinės teritorijos tvarkymas. 

LEADER-10-KELMĖ-

02-005 
186 664,00 

6. Karklėnų bendruomenė 
Karklėnų bendruomenės 

materialinės bazės stiprinimas 

IV prioritetas Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir materialinės bazės 

stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių 

didinimas. 1 priemonė Nevyriausybinių 

organizacijų materialinės bazės stiprinimas 

LEADER-10-KELMĖ-

02-006 
33 085,00 

7. 

Visuomeninė 

organizacija „Berželio 

bendruomenė“ 

„Berželio bendruomenės“ 

materialinės bazės stiprinimas 

IV prioritetas Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir materialinės bazės 

stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių 

didinimas. 1 priemonė Nevyriausybinių 

organizacijų materialinės bazės stiprinimas 

LEADER-10-KELMĖ-

02-007 
34 998,00 

8. 
Asociacija „Kukečių 

kaimo bendruomenė“ 

Kukečių bendruomenės 

materialinės bazės stiprinimas 

IV prioritetas Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir materialinės bazės 

LEADER-10-KELMĖ-

02-008 
31 853,00 



veiklos aktyvumui gerinti stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių 

didinimas 1 priemonė Nevyriausybinių 

organizacijų materialinės bazės stiprinimas 

9. 
Kelmės rajono neįgaliųjų 

draugija 

Neįgaliųjų draugijos centro pastato 

rekonstrukcija ir pritaikymas 

neįgaliųjų laisvalaikiui ir 

užimtumui 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 2 priemonė Bendruomenės 

daugiafunkcinių centrų įkūrimas – jaunimo, 

suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio užimtumui 

LEADER-10-KELMĖ-

02-009 
199 921,00 

10. 
Junkilų kaimo 

bendruomenė „Kruteklis“ 

Kultūros namų pastato 

atnaujinimas pritaikant Junkilų 

kaimo bendruomenės poreikiams 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 2 priemonė Bendruomenės 

daugiafunkcinių centrų įkūrimas – jaunimo, 

suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio užimtumui 

LEADER-10-KELMĖ-

02-010 
199 950,00 

11. Budraičių bendruomenė 
Kad „Budraičių trijų kartų 

namuose“ būtų jauku 

IV prioritetas Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir materialinės bazės 

stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių 

didinimas. 1 priemonė Nevyriausybinių 

organizacijų materialinės bazės stiprinimas 

LEADER-10-KELMĖ-

02-011 
35 000,00 

12. Kražių bendruomenė 

Kultūros centro pastato dalies 

rekonstrukcija ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 1 priemonė Bendruomenės namų 

renovacija, lokalinės teritorijos tvarkymas. 

LEADER-10-KELMĖ-

02-012 
174 232,00 

13.  Kražių bendruomenė 
Kražių bendruomenės materialinės 

bazės stiprinimas 

IV prioritetas Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir materialinės bazės 

stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių 

didinimas. 1 priemonė Nevyriausybinių 

organizacijų materialinės bazės stiprinimas 

LEADER-10-KELMĖ-

02-013 
35 000,00 

14. 
VĮ Kelmės profesinio 

rengimo centras 

Visuomeninės paskirties pastato – 

baseino atnaujinimas ir 

pritaikymas jaunimo, suaugusiųjų, 

neįgaliųjų laisvalaikio užimtumui 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 2 priemonė Bendruomenės 

daugiafunkcinių centrų įkūrimas – jaunimo, 

suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio užimtumui 

LEADER-10-KELMĖ-

02-014 
200 000,00 

15. 
Kelmės rajono Vaiguvos 

Vlado Šimkaus vidurinė 

mokykla 

Vaiguvos vidurinės mokyklos 

sporto aikštyno atnaujinimas 

III prioritetas Viešosios infrastruktūros 

pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams. 2 

priemonė Sporto aikštynų, vaikų žaidimo 

LEADER-10-KELMĖ-

02-015 
150 000,00 



aikštelių sutvarkymas ir įrengimas, inventoriaus 

įsigijimas 

16. 
Užvenčio seniūnijos 

bendruomenė 

Užvenčio seniūnijos materialinės 

bazės stiprinimas 

IV prioritetas Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir materialinės bazės 

stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių 

didinimas. 1 priemonė Nevyriausybinių 

organizacijų materialinės bazės stiprinimas 

LEADER-10-KELMĖ-

02-016 
34 778,00 

17. 
Kelmės rajono Vijurkų 

vaikų globos namai 

Vijurkų vaikų globos namų 

stadiono ir sporto aikštelės 

atnaujinimas 

III prioritetas Viešosios infrastruktūros 

pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams. 2 

priemonė Sporto aikštynų, vaikų žaidimo 

aikštelių sutvarkymas ir įrengimas, inventoriaus 

įsigijimas 

LEADER-10-KELMĖ-

02-017 
150 000,00 

18. 
Pagryžuvio kaimo 

bendruomenė 

Pagryžuvio kaimo bendruomenės 

patalpų įrengimas ir pritaikymas 

bendruomeniškumo ugdymui 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 1 priemonė Bendruomenės namų 

renovacija, lokalinės teritorijos tvarkymas. 

LEADER-10-KELMĖ-

02-018 
181 087,00 

19. 
Pavydų kaimo 

bendruomenė 

Kaimo bendruomenių tradicijų ir 

savitumo išsaugojimas 

informacinių technologijų pagalba 

IV prioritetas Visuomeninių organizacijų 

veiklos skatinimas ir materialinės bazės 

stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių 

didinimas. 2 priemonė Bendruomeninių 

renginių organizavimas 

LEADER-10-KELMĖ-

02-019 
35 000,00 

20. 
Petrališkės gyvenvietės 

bendruomenė 

Poilsio zonos įrengimas 

(Linkaučių k., Kražių seniūnija, 

Kelmės rajonas) 

III prioritetas Viešosios infrastruktūros 

pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams 1 

priemonė Prieigos prie vandens telkinių, parkų 

ir poilsio zonų įrengimas ir sutvarkymas  

LEADER-10-KELMĖ-

02-020 
150 000,00 

21. 
Asociacija ”Butkiškės 

bendruomenė“ 

Mokyklos pastato atnaujinimas ir 

pritaikymas Butkiškės 

bendruomenės poreikiams 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 1 priemonė Bendruomenės namų 

renovacija, lokalinės teritorijos tvarkymas. 

LEADER-10-KELMĖ-

02-021 
200 000,00 

22. Karklėnų bendruomenė 

Kultūros namų atnaujinimas ir 

pritaikymas Karklėnų 

bendruomenės veiklai 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 1 priemonė Bendruomenės namų 

renovacija, lokalinės teritorijos tvarkymas. 

LEADER-10-KELMĖ-

02-022 
200 000,00 

23. 
Užvenčio seniūnijos 

bendruomenė 

Administracinio pastato 

atnaujinimas ir pritaikymas 

Užvenčio seniūnijos 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

LEADER-10-KELMĖ-

02-023 
151 899,00 



bendruomenės veiklai ugdymui. 1 priemonė Bendruomenės namų 

renovacija, lokalinės teritorijos tvarkymas. 

24. Stulgių jaunimo klubas 
Stulgių jaunimo klubo patalpų 

pritaikymas užimtumo gerinimui 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 2 priemonė Bendruomenės 

daugiafunkcinių centrų įkūrimas – jaunimo, 

suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio užimtumui 

LEADER-10-KELMĖ-

02-024 
200 000,00 

25. 
Visuomeninė 

organizacija „Kiaunorių 

kaimo bendruomenė“ 

Kiaunorių kaimo bendruomenės 

visuomeninės paskirties pastato 

atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomeniškumo ugdymui. II 

etapas 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 2 priemonė Bendruomenės 

daugiafunkcinių centrų įkūrimas – jaunimo, 

suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio užimtumui 

LEADER-10-KELMĖ-

02-025 
200 000,00  

26. 
Tytuvėnų kultūros 

centras 

Tytuvėnų kultūros centro 

Kiaunorių skyriaus visuomeninės 

paskirties pastato atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomeniškumo 

ugdymui 

II prioritetas Visuomeninės paskirties pastatų, 

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir 

pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo 

ugdymui. 1 priemonė Bendruomenės namų 

renovacija, lokalinės teritorijos tvarkymas. 

LEADER-10-KELMĖ-

02-026 
200 000,00 

27. Ričardas Petrikas  
Kaimo turizmo paslaugų teikimas 

R.Petriko sodyboje 

I prioritetas Kaimo verslų įvairinimas ir 

ekonominio potencialo stiprinimas. 2 priemonė 

Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

LEADER-10-KELMĖ-

02-027 
64 948,00 

28. UAB Klirameda 
UAB Klirameda gamybinio 

pastato statybos darbai 

I prioritetas Kaimo verslų įvairinimas ir 

ekonominio potencialo stiprinimas. 1 priemonė 

Parama verslo kūrimui ir plėtrai 

LEADER-10-KELMĖ-

02-028 
65 000,00 

Pagal „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos“ I prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas ir ekonominio potencialo 

stiprinimas“ priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ surinktų vietos projektų paraiškų skaičius 
3 (trys) 

Pagal „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos“ I prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas ir ekonominio potencialo 

stiprinimas“ 2 priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ surinktų vietos projektų paraiškų skaičius 
1 (viena) 

Pagal „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos“ II prioriteto „Visuomeninės paskirties pastatų, kultūros paveldo 

objektų atnaujinimas ir pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo ugdymui“ priemonę „Bendruomenės namų 

renovacija, lokalinės teritorijos tvarkymas“ surinktų vietos projektų paraiškų skaičius 
7 (septynios) 

Pagal „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos“ II prioriteto „Visuomeninės paskirties pastatų, kultūros paveldo 

objektų atnaujinimas ir pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo ugdymui“ priemonę „Bendruomenės 

daugiafunkcinių centrų įkūrimas – jaunimo, suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio užimtumui“ surinktų vietos 

projektų paraiškų skaičius 

5 (penkios) 

Pagal „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos“ III prioriteto „Viešosios infrastruktūros pritaikymas kaimo 

gyventojų poreikiams“  priemonę „Prieigos prie vandens telkinių, parkų ir poilsio zonų įrengimas ir sutvarkymas“ 

surinktų vietos projektų paraiškų skaičius 
1 (viena) 



Pagal „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos“ III prioriteto „Viešosios infrastruktūros pritaikymas kaimo gyventojų 

poreikiams“  priemonę „Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių sutvarkymas ir įrengimas, inventoriaus įsigijimas“ 

surinktų vietos projektų paraiškų skaičius 
2 (dvi) 

Pagal „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos“ IV prioriteto „Visuomeninių organizacijų veiklos skatinimas ir 

materialinės bazės stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas“  priemonę „Nevyriausybinių organizacijų 

materialinės bazės stiprinimas“ surinktų vietos projektų paraiškų skaičius 

8 (aštuonios) 

Pagal „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos“ IV prioriteto „Visuomeninių organizacijų veiklos skatinimas ir 

materialinės bazės stiprinimas, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas“  priemonę „Bendruomeninių renginių 

organizavimas“ surinktų vietos projektų paraiškų skaičius 

1 (viena) 

Bendras registruotas vietos projektų paraiškų skaičius 28 (dvidešimt aštuonios) 

 

________________________________ 


