KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
2018-03-23 Nr. 1
Kelmė
1. Bendra informacija
Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir
numeris

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos
veiklos sritys

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija Nr. 42VSKS-15-1-06736-PR001
VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2SAVA-9 tikslas: gerinti gyvenimo kokybę Kelmės rajono kaimiškose vietovėse, kurti palankią aplinką
socialinei ir ekonominei veiklai teritorijoje. Priemonė yra investicinio pobūdžio, skirta viešųjų erdvių ir
pastatų, kuriuose vykdoma laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrinė, socialinė ir kt. veikla kaime, atnaujinimui
ir įrengimui. Priemonė skirta gerinti gyvenamąją aplinką siekiant mažinti socialinę atskirti, skurdo riziką ir
ekonominį atotrūkį bei skatinant vietos gyventojų užimtumą, aktyvumą ir iniciatyvų kūrimąsi Kelmės
rajone.
Remiamos veiklos:
- investicijos į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą;
- investicijos į kraštovaizdžio gerinimą.
VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ LEADER19.2-SAVA-8 tikslas: didinti socialinį, kultūrinį ir visuomeninį Kelmės rajono gyventojų potencialą bei
plėtoti žmogiškuosius išteklius.
Veiklos sritis „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ LEADER-19.2SAVA-8.2 skirta kraštovaizdžio, didelės gamtinės vertės vietovių ir saugomų teritorijų kultūros, gamtos bei
biologinės įvairovės išlaikymui, atkūrimui ir atnaujinimui, skatinant aktyvaus poilsio ir turizmo veiklas
Kelmės rajono kaimiškose vietovėse.
Remiamos veiklos:
- istorinę, architektūrinę ir (arba) kitokią vertę turinčių saugomų objektų ir (arba) gamtos paveldo objektų,
vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymas, siekiant panaudoti minėtus
objektus laisvalaikio ir turizmo plėtrai;
- visuomenės informavimo ir mokymo priemonių su remiamoje veikloje minėtais objektais vykdymas
siekiant skatinti ir plėtoti laisvalaikio ir turizmo veiklas Kelmės rajone.
VPS priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“
LEADER-19.2-SAVA-5 tikslas: mažinti jaunų žmonių emigraciją iš kaimo, aktyvinti kaimo jaunimą
integruojant jį į bendruomenių socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą.
Veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“
LEADER-19.2-SAVA-5.1 skirta paskatinti kaimo jaunimą imtis bendrų iniciatyvų, skatinti jaunimo
socialinę, kultūrinę, turiningo laisvalaikio, pažintinę, švietėjišką veiklą, taip mažinant žalingų įpročių

2
paplitimą ir didinant jaunimo motyvaciją likti kaime.
Remiamos veiklos:
- jaunimui patrauklių laisvalaikio, kultūros veiklų organizavimas, naujoviškų, netradicinių užimtumo
galimybių sudarymas;
- sporto veiklos aktyvinimas, klubų kūrimas;
- neformalaus švietimo veiklų organizavimas;
- jaunimo erdvių kūrimas.
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas
132 799,00 Eur
biudžetas, Eur
Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir
Nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d.
kvietimo Nr.
Kvietimas Nr. 2
2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė

Vietos projekto
paraiškos
Eil.
atpažinties
Nr.
(registracijos)
numeris

Pareiškėjo
pavadinimas,
atitinkantis VĮ
Registrų centro
Juridinių
asmenų registre
esančią
informaciją

Preliminarios tinkamos
finansuoti išlaidos, Eur
Vietos
projekto
paraiškos
registracijos
data

Pridėtinės
vertės
(kokybės)
įvertinimas,
balais

Preliminari paramos lėšų suma, Eur

Vertinant nustatytas
preliminarus galimas
paramos dydis, Eur
Pareiškėjo
Nustatytos
tinkamų
tinkamų
nurodytos
vertinant
finansuoti
suma,
finansuoti
suma, Eur
išlaidų
Eur
išlaidų
dalis, %
dalis, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Kelmės rajono
KELMLiolių
36 216,30
36 216,30 28 973,04
28 973,04
1.1. LEADER-6B-I2017-12-28
100
80
80
pagrindinė
(su PVM)
(su PVM) (su PVM)
(su PVM)
2-1
mokykla
Kelmės r.
KELMVaiguvos Vlado
31 250,00
31 250,00 25 000,00
25 000,00
1.2. LEADER-6B-IŠimkaus
2017-12-29
100
80
80
(su PVM)
(su PVM) (su PVM)
(su PVM)
2-7
pagrindinė
mokykla
Iš viso, Eur:
53 973,04
2. VPS priemonė „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros
ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1
KELMVisuomeninė
11 833,04
11 833,04
9 466,43
9 466,43
2.1.
2017-12-29
90
80
80
LEADER-6Borganizacija
(su PVM)
(su PVM) (su PVM)
(su PVM)
Pareiškėjo prašoma
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JI-2-4

2.2.

2.3.

KELMLEADER-6BJI-2-6
KELMLEADER-6BJI-2-3

„Kiaunorių
kaimo
bendruomenė“
Tytuvėnų miesto
bendruomenė
„Gralis“
Kelmės r.
Pakražančio
gimnazija

2017-12-29

90

36 595,00
(su PVM)

35 269,50
(su PVM)

29 276,00
(su PVM)

80

28 215,60
(su PVM)

80

2017-12-29

70

27 471,50
(su PVM)

27 446,00
(su PVM)

21 977,20
(su PVM)

80

21 956,80
(su PVM)

80

Iš viso, Eur:
59 638,83
3. VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas
saugomose teritorijose“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8.2
KELMVšĮ „Tytuvėnų
18 290,00
18 290,00 14 632,00
14 632,00
3.1. LEADER-4A-Ipiligrimų
2017-12-29
85
80
80
(be PVM)
(be PVM) (be PVM)
(be PVM)
2-5
centras“
Iš viso, Eur:
14 632,00
Iš viso, Eur: 128 243,87
3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas

Eil.
Nr.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris

1.2.

1.3.

2

Vietos projekto pavadinimas

Pridėtinės vertės
(kokybės)
pereinamasis
balas

Pridėtinės
vertės
(kokybės)
įvertinimas,
balais

3
4
5
6
1. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Kelmės rajono Liolių
Rekreacinės zonos sukūrimas Liolių
KELM-LEADER-6B-I-2-1
100
100
pagrindinė mokykla
miestelyje
Multifunkcinės aikštelės įrengimas
Kelmės r. Vaiguvos Vlado
Vaiguvos Vlado Šimkaus
KELM-LEADER-6B-I-2-7
Šimkaus pagrindinė
100
100
pagrindinės mokyklos sporto
mokykla
aikštyne
Kelmės r. Elvyravos
Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės
KELM-LEADER-6B-I-2-8
100
100
pagrindinė mokykla
mokyklos stadiono sutvarkymas

1
1.1.

Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų
centro Juridinių asmenų
registre esančią informaciją

4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas

Rekomenduojama
skirti
paramą
(taip/ne)
7
Taip

Taip

Taip

4

Eil.
Nr.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris

1

2

Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų centro
Juridinių asmenų registre
esančią informaciją
3

Vietos projekto pavadinimas

Atitiktis antriniams
prioritetiniams
kriterijams

Rekomenduojama
skirti paramą
(taip/ne)

4

5

6

98.3.3. „vietos projekto
tikslinė grupė – jauni
žmonės“

Taip

1. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas LEADER-19.2-SAVA-9
Multifunkcinės aikštelės
įrengimas Vaiguvos Vlado
Šimkaus pagrindinės mokyklos
sporto aikštyne

1.1.

KELM-LEADER-6B-I-2-7

Kelmės r. Vaiguvos Vlado
Šimkaus pagrindinė mokykla

1.2.

KELM-LEADER-6B-I-2-1

Kelmės rajono Liolių
pagrindinė mokykla

Rekreacinės zonos sukūrimas
Liolių miestelyje

1.3.

KELM-LEADER-6B-I-2-8

Kelmės r. Elvyravos
pagrindinė mokykla

Kelmės rajono Elvyravos
pagrindinės mokyklos stadiono
sutvarkymas

98.3.3. „vietos projekto
tikslinė grupė – jauni
žmonės“
98.3.3. „vietos projekto
tikslinė grupė – jauni
žmonės“

Taip

Ne

5. Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės (kokybės) /
preliminaraus planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo etapų, suvestinė
Pareiškėjo
pavadinimas,
Vietos projekto
atitinkantis VĮ Registrų
Eil.
paraiškos
Vietos projekto paraiškos vertintojų komentarai
centro Juridinių asmenų
Nr.
registracijos data
registre esančią
informaciją
1
2
3
4
5
Vietos projekto paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape
1.
2.
Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris

Vietos projektų paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų preliminaraus planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo etape
Kilus įtarimui dėl projekte numatytų rangos darbų vidutinės rinkos
kainos, buvo kreiptasi į Kelmės rajono savivaldybės administraciją.
Užvenčio seniūnijos
Statybos ir infrastruktūros skyrius su SISTELOS programine įranga
1.
KELM-LEADER-6B-I-2-2
2017-12-28
bendruomenė
paskaičiavo projekte numatytų rangos darbų kainas pagal paraiškos
pateikimo dieną galiojančias statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo rekomendacijas ir išlaidos nustatytos vadovaujantis pateikta
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lokaline sąmata. Investicijų skaičiuojamoji kaina buvo apskaičiuota
vadovaujantis kartu su VP paraiška UAB „Sudūvos statyba“ pateiktoje
lokalinėje sąmatoje nurodytais medžiagų, darbų ir įrengimų kiekiais,
reikalingais investicijoms rangos būdu sukurti.
Vadovaujantis 2014 – 2020 metų programinio laikotarpio vietos
projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros
strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu, administravimo procedūrų aprašu, patvirtintu Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m.
spalio 25 d. įsakymu Nr. BRA-152 (toliau – Administravimo
procedūrų aprašas), atlikus vietos projekto „Užvenčio seniūnijos
bendruomenės namų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams“ preliminarų išlaidų tinkamumo vertinimą, netinkamomis
pripažintos šios išlaidos:
1. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirto nekilnojamojo turto
statybos ir (arba) gerinimo, įskaitant teritorijų tvarkymą, išlaidos - 19
553,15 Eur su PVM. Statybos rangos būdu sukuriami investicijų
objektai yra vertinami vadovaujantis paraiškos pateikimo dieną
galiojusiomis
statybos
skaičiuojamosios
kainos
nustatymo
rekomendacijomis, kurios yra atnaujinamos kas pusmetį kovo ir spalio
mėnesiais ir sudaromos remiantis rinkoje egzistuojančiais medžiagų,
darbų ir įrengimų darbinių valandų vidurkiais. Investicijų
skaičiuojamoji kaina buvo apskaičiuota vadovaujantis kartu su VP
paraiška UAB „Sudūvos statyba“ pateiktoje lokalinėje sąmatoje
nurodytais medžiagų, darbų ir įrengimų kiekiais, reikalingais
investicijoms rangos būdu sukurti. Paraiškos pateikimo metu galiojo
2017 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamųjų kainų
palyginamieji ekonominiai rodikliai.
2. Bendrosios išlaidos – 1 496,04 Eur su PVM (atlyginimas
architektams 773,81 Eur su PVM ir atlyginimas konsultantams 722,23
Eur su PVM). Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017
m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 redakcija, 27.3 papunkčiu
vietos projekto bendrosios išlaidos, įskaitant vietos projekto viešinimo
priemonių įsigijimo, tinkamomis finansuoti gali sudaryti ne daugiau
kaip 10 (dešimt) procentų kitų tinkamų finansuoti vietos projektų
išlaidų. Netinkamomis pripažintos bendrosios išlaidos, viršijančios 10
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(dešimt) proc. nustatytų kitų tinkamų finansuoti išlaidų.
3. Bendra nustatyta netinkamų finansuoti išlaidų suma 21 049,19 Eur
su PVM.
2018 m. vasario 19 d. pareiškėjui buvo išsiųstas informacinis
pranešimas Nr. S-18/021 „Dėl informacijos pateikimo“, kad vertinimo
metu nustatyta preliminari galima didžiausia paramos suma 12 354,87
Eur su PVM ir buvo paprašyta informuoti, ar pareiškėjas sutinka
įgyvendinti VP visa apimtimi su nustatyto dydžio tinkamomis
išlaidomis ir parama sumoje 12 354,87 Eur su PVM, jeigu būtų skirta
parama.
2018 m. vasario 22 d. raštu „Dėl informacijos pateikimo“ pareiškėja
Užvenčio seniūnijos bendruomenė nesutiko įgyvendinti vietos projekto
su nustatyto dydžio tinkamomis išlaidomis ir galima paramos suma.
Nustačius, kad paraiškoje numatytos nepagrįstai didelės išlaidos,
neatitinkančios tinkamumo sąlygų, o pareiškėjas nesutiko įgyvendinti
vietos projekto su nustatyto dydžio tinkamomis išlaidomis ir galima
paramos suma, rekomenduojama vietos projekto paraišką atmesti.
Vietos projekto paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų
VPS priemonei „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
Kelmės r. Elvyravos
1.
KELM-LEADER-6B-I-2-8
2018-12-29
vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-9 įgyvendinti antrajam kvietimui
pagrindinė mokykla
skirtame VPS biudžete nepakanka paramos lėšų.
Strategijos vykdytojo vadovas
(arba jo įgaliotas asmuo)

______________

Nelė Želvienė

Atsakingas asmuo
VPS administravimo vadovė

_______________

Nelė Želvienė

