
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  

 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

  
2018-10-05 Nr. 5 

              Kelmė  

1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos 

pavadinimas ir numeris 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KS-15-1-

06736-PR001 

Vietos plėtros strategijos tikslai, 

remiamos veiklos sritys 

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-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“ LEADER-19.2-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-19.2-SAVA-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 paplitimą ir didinant jaunimo motyvaciją likti 

kaime. 

Remiamos veiklos: 

- jaunimui patrauklių laisvalaikio, kultūros veiklų organizavimas, naujoviškų, netradicinių užimtumo galimybių 
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sudarymas; 

- sporto veiklos aktyvinimas, klubų kūrimas; 

- neformalaus švietimo veiklų organizavimas; 

- jaunimo erdvių kūrimas. 

Kvietimo teikti vietos projektų 

paraiškas biudžetas, Eur 
132 799,00 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo 

laikotarpis ir kvietimo Nr. 

Nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d. 

Kvietimas Nr. 2 

2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė  

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo 

pavadinimas,  
atitinkantis VĮ 

Registrų centro 

Juridinių 

asmenų registre 

esančią 

informaciją 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

registracijos 

data 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, 

balais 

Preliminarios tinkamos 

finansuoti išlaidos, Eur 
Preliminari paramos lėšų suma, Eur 

Pareiškėjo 

nurodytos 

Nustatytos 

vertinant 

Pareiškėjo prašoma 

Vertinant nustatytas 

preliminarus galimas 

paramos dydis, Eur 

suma, Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

dalis, % 

suma, 

 Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

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 

1.1. 

KELM-

LEADER-6B-I-

2-1 

Kelmės rajono 

Liolių 

pagrindinė 

mokykla 

2017-12-28 100 
36 216,30 

(su PVM) 

36 216,30 

(su PVM) 

28 973,04 

(su PVM) 
80 

28 973,04 

(su PVM) 
80 

1.2. 

KELM-

LEADER-6B-I-

2-7 

Kelmės r. 

Vaiguvos Vlado 

Šimkaus 

pagrindinė 

mokykla 

2017-12-29 100 
31 250,00 

(su PVM) 

31 250,00 

(su PVM) 

25 000,00 

(su PVM) 
80 

25 000,00 

(su PVM) 
80 

Iš viso, Eur: 53 973,04  - 
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3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas  

4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas  

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją 

Vietos projekto pavadinimas 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) 

pereinamasis 

balas 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, 

balais 

Rekomen-

duojama 

skirti 

paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas LEADER-19.2-SAVA-9 

1.1. KELM-LEADER-6B-I-2-1 
Kelmės rajono Liolių 

pagrindinė mokykla 

Rekreacinės zonos sukūrimas Liolių 

miestelyje 
100 100 Taip 

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

Kelmės r. Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinė 

mokykla 

Multifunkcinės aikštelės įrengimas 

Vaiguvos Vlado Šimkaus 

pagrindinės mokyklos sporto 

aikštyne 

100 100 Taip  

1.3. KELM-LEADER-6B-I-2-2 
Užvenčio seniūnijos 

bendruomenė 

Užvenčio seniūnijos bendruomenės 

namų atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams 

100 100 Taip  

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo 

pavadinimas, 
atitinkantis VĮ 

Registrų centro 

Juridinių asmenų 

registre esančią 

informaciją    

Vietos projekto 

pavadinimas 
Atitiktis antriniams prioritetiniams kriterijams  

Rekomenduojama 

skirti paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas LEADER-19.2-SAVA-9 

1.1. 
KELM-LEADER-

6B-I-2-7 

Kelmės r. Vaiguvos 

Vlado Šimkaus 

pagrindinė mokykla 

Multifunkcinės aikštelės 

įrengimas Vaiguvos 

Vlado Šimkaus 

pagrindinės mokyklos 

sporto aikštyne 

98.3.3. „vietos projekto tikslinė grupė – jauni 

žmonės“ 

98.3.6. „pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 

2014–2020 metų finansavimo laikotarpio“ 

98.3.11. „prašoma mažesnė paramos suma vietos 

projektui įgyvendinti“ 

Taip  
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5. Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės (kokybės) / 

preliminaraus planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo etapų, suvestinė  

 
Strategijos vykdytojo vadovas  

(arba jo įgaliotas asmuo)             ______________                                            Nelė Želvienė  

 
 

Atsakingas asmuo 

VPS administravimo vadovė                                          _______________                                          Nelė Želvienė  

1.2. 
KELM-LEADER-

6B-I-2-1 

Kelmės rajono 

Liolių pagrindinė 

mokykla 

Rekreacinės zonos 

sukūrimas Liolių 

miestelyje 

98.3.3. „vietos projekto tikslinė grupė – jauni 

žmonės“ 

98.3.6. „pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 

2014–2020 metų finansavimo laikotarpio“ 

98.3.11. „prašoma mažesnė paramos suma vietos 

projektui įgyvendinti“ 

Taip 

1.3. 
KELM-LEADER-

6B-I-2-2 

Užvenčio 

seniūnijos 

bendruomenė 

Užvenčio seniūnijos 

bendruomenės namų 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

bendruomenės poreikiams 

98.3.3. „vietos projekto tikslinė grupė – jauni 

žmonės“ 

98.3.6. „pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 

2014–2020 metų finansavimo laikotarpio“ 

Ne  

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

 

Vietos projekto 

paraiškos 

registracijos data 

Pareiškėjo 

pavadinimas, 
atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią 

informaciją 

Vietos projekto paraiškos vertintojų komentarai 

1 2 3 4 5 

Vietos projekto paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape  

1.     

Vietos projektų paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų preliminaraus planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo etape 

      

Vietos projekto paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų  

1. KELM-LEADER-6B-I-2-2 2018-12-29 
Užvenčio seniūnijos 

bendruomenė 

VPS priemonei „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-9 įgyvendinti antrajam kvietimui 

skirtame VPS biudžete nepakanka paramos lėšų.  


