
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

INFORMACIJA APIE SEPTINTOJO KVIETIMO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REIKALAVIMUS ATITIKUSIAS 

 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

Eil. 

Nr. 
Vietos projekto pareiškėjo pavadinimas Vietos projekto pavadinimas 

Vietos projekto paraiškos 

kodas 

Prašoma paramos 

suma Lt 

1. Junkilų kaimo bendruomenė „Kruteklis“ Tebūnie sveikame kūne sveika siela LEADER-13-KELMĖ-07-001 34 971,63 

2. 
Asociacija „Kukečių kaimo 

bendruomenė“ 
Piliakalnis senas mums praeitį mena LEADER-13-KELMĖ-07-002 14 070,80 

3. 
Visuomeninė organizacija „Mockaičių 

kaimo bendruomenė“ 

Bendruomenės ir kultūros namų bendradarbiavimo 

šventė „Kaimo gryčioj sujudimas“ 
LEADER-13-KELMĖ-07-003 5 000,00 

4. Asociacija „Butkiškės bendruomenė“ Moterys – pavasario gėlės LEADER-13-KELMĖ-07-004 4 400,00 

5. Kražių bendruomenė 
Kraštiečių sambūris, skirtas Kražių miestelio 760 m. 

jubiliejui paminėti 
LEADER-13-KELMĖ-07-005 20 000,00 

6. Kelmės krašto bendruomenių sąjunga  Kaimo bendruomenių bendradarbiavimo skatinimas LEADER-13-KELMĖ-07-006 10 712,00 

7. 
Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos 

namai  

Vijurkų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas ir 

tinklų plėtra 
LEADER-13-KELMĖ-07-007 258 253,76 

8. 
Kelmės rajono savivaldybės 

administracija 

Vandens gerinimo sistemų įrengimas Vaiguvos 

kaime 
LEADER-13-KELMĖ-07-008 252 851,08 

9. 
Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-

darželis 

Vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas Tytuvėnuose ir 

jų pritaikymas gyventojų poreikiams 
LEADER-13-KELMĖ-07-009 42 412,98 

10. 
Visuomeninė organizacija „Kiaunorių 

kaimo bendruomenė“ 

Kiaunorių kaimo bendruomenės materialinės bazės 

stiprinimas 
LEADER-13-KELMĖ-07-010 35 000,00 

11. Lupikų kaimo bendruomenė  
Lupikų kaimo bendruomenės materialinės bazės 

stiprinimas veiklos aktyvumui gerinti 
LEADER-13-KELMĖ-07-011 35 000,00 

12. Laugalio kaimo bendruomenė  
Laugalio kaimo bendruomenės materialinės bazės 

stiprinimas veiklos aktyvumui gerinti 
LEADER-13-KELMĖ-07-012 34 166,19 

13. 
Visuomeninė organizacija „Berželio 

bendruomenė“ 

Kultūros paveldo objekto Beržėnų dvaro koplyčios 

atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams 
LEADER-13-KELMĖ-07-013 110 000,00 

14. 
Kelmės rajono Šaltenių kaimo 

bendruomenė (asociacija) „Ramočia“ 
Sporto aikštyno atnaujinimas Šaltenių kaime LEADER-13-KELMĖ-07-014 50 000,00 

15. 
Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-

daugiafunkcis centras 
Vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimas Šedbarų kaime LEADER-13-KELMĖ-07-015 50 000,00 

16. 
Kelmės rajono savivaldybės 

administracija  
Tilto į Bridvaišio ežero salą įrengimas LEADER-13-KELMĖ-07-016 50 000,00 

17. Asociacija „Butkiškės bendruomenė“ 
Prieigos prie Butkiškės tvenkinio ir poilsio zonos 

įrengimas ir sutvarkymas 
LEADER-13-KELMĖ-07-017 50 000,00 



18. Tytuvėnų regiono parko direkcija  Tytuvėnų ateičiai  LEADER-13-KELMĖ-07-018 110 000,00 

19. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija  

Universalaus sporto aikštyno įrengimas prie 

Tytuvėnų sporto salės, esančios Taikos g.4a, 

Tytuvėnuose 

LEADER-13-KELMĖ-07-019 50 000,00 

20. Laikšių kaimo bendruomenė  
Pušyno sutvarkymas ir poilsio zonos įrengimas 

Laikšių kaime 
LEADER-13-KELMĖ-07-020 49 998,19 

21. 
Biudžetinė įstaiga Liolių socialinės globos 

namai 

Liolių kapinių koplyčios tvarkybos  darbai ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams 
LEADER-13-KELMĖ-07-021 110 000,00 

22. Kražių bendruomenė  

Kražių Medžiokalnio kalno pritaikymas pažintinio 

turizmo reikmėms, viešojo naudojimo rekreacinės 

miško infrastruktūros - informacinių rekreacinių 

elementų įrengimas 

LEADER-13-KELMĖ-07-022 48 200,00 

23. Verpenos kaimo bendruomenė  
Verpenos kaimo bendruomenės materialinės bazės 

stiprinimas 
LEADER-13-KELMĖ-07-023 29 156,56 

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

kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir pritaikymas amatų plėtrai, bendruomeniškumo ugdymui“ 

priemonę „Kultūros objektų priežiūra ir išsaugojimas“ surinktų vietos projektų paraiškų skaičius 
3 (trys) 

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 
4 (keturios) 

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 
4 (keturios) 

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

kaimo gyventojų poreikiams“  priemonę „Vandens gerinimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo, drenažo 

sistemų įrengimas atnaujinimas“ 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, įskaitant ir investicijas į nekilnojamąjį 

turtą“ surinktų vietos projektų paraiškų skaičius 

4 (keturios) 

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 

6 (šešios) 

Bendras registruotas vietos projektų paraiškų skaičius 23 (dvidešimt trys) 

Vietos projektų paraiškų, atitikusių administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, skaičius 23 (dvidešimt trys) 

 

________________________________ 


