
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018-01-16 Nr. 1 

 

Posėdis vyko 2018 m. sausio 16 d. 12.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, Birutės 

g. 4, Kelmė  

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Vaclovas Andrulis, Ieva Jokubauskaitė, Mindaugas Kaminskas, 

Vygandas Každailis, Birutė Kukanauskienė, Vaida Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Ramūnas Vaitiekūnas, 

Vilija Virbickė, Dalia Zakarienė, VVG pirmininkė VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė, VPS 

finansininkė Jolanta Stupurienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė.  

 

DARBOTVARKĖ. 

1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime 

kūrimas" priemonės "Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos sritį 

„Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 patvirtinimo; 

2.  Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime 

kūrimas" priemonės "Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos sritį 

„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 patvirtinimo; 

3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime 

kūrimas" priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-7.1 patvirtinimo; 

4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime 

kūrimas" priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų 

perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 patvirtinimo; 

5. Dėl Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 paskelbimo; 

6. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2017 metus patvirtinimo; 

7. Dėl VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokesčio; 

8. Dėl nario išstojimo iš Kelmės krašto partnerystės VVG narių; 

9. Kiti klausimai, informacija.  

 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pristatė, kad siekiant būti nešališka ir išvengti interesų 

konflikto, valdybos narė Dalia Zakarienė pateikė prašymą dėl jos nušalinimo svarstant posėdžio darbotvarkės 

antrą klausimą.  

 

NUTARTA: Pritarti valdybos narės Dalios Zakarienės prašymui nušalinti ją svarstant posėdžio 

darbotvarkės antrą klausimą „Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai 

patrauklios aplinkos kaime kūrimas" priemonės "Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo 

skatinimas" veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-6.2 patvirtinimo“.  

 

BALSUOJA: „už“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; nebalsuoja – 1 (Dalia Zakarienė).  

 

1. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" priemonės "Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" 

veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 

patvirtinimas.  
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VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu (toliau – Aprašas) pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas" 

priemonės "Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos sritį „Parama 

alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. Aprašas parengtas vadovaujantis 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl 

vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 

patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 

redakcija) (toliau – VP administravimo taisyklės) ir nustatyta tvarka suderintas su Agentūra. 2018 m. sausio 

9 d. raštu Nr. BRK - 103 „Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo“ gauta teigiama Agentūros išvada 

dėl Aprašo tinkamumo.   

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė taip pat informavo, kad kartu su Aprašu kaip priedai yra 

parengtos Vietos projekto paraiškos, Verslo plano formos bei Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso  

ir Vienos įmonės deklaracijų formos, kurios taikomos visoms planuojamo trečiojo kvietimo priemonėms.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. 

 

NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" priemonės "Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" 

veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. 

 

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

2. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" priemonės "Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" 

veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 

patvirtinimas. 

Valdybos narė Dalia Zakarienė klausimo svarstyme nedalyvavo.   

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas" priemonės 

"Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos sritį „Parama žemės ūkio 

produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2. Aprašas parengtas vadovaujantis VP 

administravimo taisyklėmis ir nustatyta tvarka suderintas su Agentūra. 2018 m. sausio 9 d. raštu Nr. BRK - 

103 „Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo“ gauta teigiama Agentūros išvada dėl Aprašo 

tinkamumo.   

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė taip pat informavo, kad kartu su Aprašu kaip priedai yra 

parengtos Vietos projekto paraiškos, Verslo plano formos bei Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso  

ir Vienos įmonės deklaracijų formos. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2.   

 

NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" priemonės "Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" 

veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2. 

 

BALSUOJA: „už“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra; nebalsuoja – 1 (Dalia Zakarienė balsavime 

nedalyvavo).  

 

3. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų 
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kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-7.1 patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas" priemonės 

„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį 

„Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1. Aprašas parengtas 

vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis ir nustatyta tvarka suderintas su Agentūra. 2018 m. sausio 9 d. 

raštu Nr. BRK - 103 „Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo“ gauta teigiama Agentūros išvada dėl 

Aprašo tinkamumo.   

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė taip pat informavo, kad kartu su Aprašu kaip priedai yra 

parengtos Vietos projekto paraiškos, Verslo plano, Jungtinės veiklos sutarties formos bei Smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjekto statuso  ir Vienos įmonės deklaracijų formos. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1. 

 

NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-7.1. 

 

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

4. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų 

perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas" priemonės 

„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį 

„Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-7.2. Aprašas parengtas vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis ir nustatyta tvarka suderintas su 

Agentūra. 2018 m. sausio 9 d. raštu Nr. BRK - 103 „Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo“ gauta 

teigiama Agentūros išvada dėl Aprašo tinkamumo.   

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė taip pat informavo, kad kartu su Aprašu kaip priedai yra 

parengtos Vietos projekto paraiškos, verslo plano, Jungtinės veiklos sutarties formos bei Smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjekto statuso  ir Vienos įmonės deklaracijų formos. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-7.2. 

 

NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų 

perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2. 

 

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

5. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 paskelbimas.  
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VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė pristatė, kad paprastas kvietimas teikti vietos projektus 

Nr. 3, bus skelbiamas pagal keturias Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 - 2023 metų 

vietos plėtros strategijos priemones/veiklos sritis.   

VPS administravimo vadovė kalbėjo, kad paprastas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3 

skelbiamas pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas" priemonės "Privataus 

verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio 

veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 

realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 bei priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai 

kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 ir „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir 

žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2. Šiam kvietimui numatoma bendra suma 

463 340 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurų), iš kurių priemonės 

"Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos sričiai „Parama alternatyvių 

žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 būtų skirti 102 423 Eur (vienas šimtas du 

tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt trys eurai), veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 

realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 – 68 282 Eur (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai 

aštuoniasdešimt du eurai), priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo 

iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sričiai „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-7.1 – 175 581 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai 

aštuoniasdešimt vienas euras), veiklos sričiai „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio 

produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 – 117 054 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių 

penkiasdešimt keturi eurai).  Kvietimo teikti vietos projektus galiojimo datos (paraiškų surinkimo terminas) 

numatomas nuo 2018 m. sausio 22 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 20 d. 15.00 val. Paraiškos turi būti pateiktos 

asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens, kitais būdais (pvz, paštu, per kurjerį) nebūtų priimamos. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė pritarti šiam siūlymui ir patvirtinti paprasto kvietimo 

teikti vietos projektus Nr. 3 formą.  

 

NUTARTA:  

1. Paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 3, numatant kvietimo galiojimą (paraiškų 

surinkimo terminą) nuo 2018 m. sausio 22 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 20 d. 15.00 val. 

2. Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 formą.  

 

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

6. SVARSTYTA. VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2017 metus patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su kaimo vietovių VPS 

metine įgyvendinimo ataskaita (toliau – Ataskaita), kuri buvo parengta pagal Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau 

VPS administravimo taisyklės) 2 priedą bei atsižvelgiant į 2017 m. atliktus veiksmus ir pasiektus rodiklius, 

kurie buvo numatyti VPS.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė Ataskaitą patvirtinti.  

 

NUTARTA: Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės kaimo vietovių VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą už 2017 metus.  

 

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

7. SVARSTYTA. VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymas.  
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VVG pirmininkė Nelė Želvienė kalbėjo, kad VVG valdybos posėdžio 2017 m. gruodžio 12 d. 

protokolu Nr. 9 buvo pakeista Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 - 2023 metų vietos 

plėtros strategija, kuriai 2017 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. BRK-6501 „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“ 

gautas Agentūros sprendimas patvirtinti VPS keitimą. Vienas iš pakeitimų buvo VPS 13 lentelės 13.1.5. 

papunkčio „Kiti VVG administracijos darbuotojai“ papildymas VPS administratoriaus pareigybės aprašymu 

bei funkcijų perskirstymu tarp VPS administratoriaus ir VPS viešųjų ryšių specialisto. Naujos VPS 

administratoriaus pareigybės atsiradimas susijęs su VPS administravimo išlaidomis, kadangi pagal faktinę 

situaciją, viršijamos VVG teritorijos gyventojų aktyvinimui skirta išlaidų dalis. Atlikus pakeitimus, 

darbuotojų, dirbančių VVG administracijoje, skaičius nesikeis (išliks 3 darbuotojai), tik bus patikslintas 

pareigybės aprašymas – vietoj VPS viešųjų ryšių specialisto bus VPS viešųjų ryšių specialistas-

administratorius ir kuriam viena dalis darbo užmokesčio bus mokama iš VVG veiklos išlaidų, o kita iš VVG 

teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų. Ryšium su šios VPS dalies keitimu bei vadovaujantis Vietos plėtros 

strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, 

patvirtintomis žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8, VVG valdybos pirmininkas 

pasiūlė nuo 2018 m. vasario 1 d. nustatyti mėnesinį darbo užmokestį VPS administravimo vadovui pagal 

A13 kategoriją ir suteiktą I kvalifikacinę klasę, taip pat atsižvelgiant į padidėjusį darbo krūvį padidinti 

mėnesinį darbo užmokestį VPS finansininkui ir viešųjų ryšių specialistui pagal A12 kategoriją, suteikiant II 

kvalifikacinę klasę bei VPS administratoriui nustatyti mėnesinį darbo užmokestį pagal A12 kategoriją, 

suteikiant II kvalifikacinę klasę. Atsižvelgiant į VPS pakeitimus bei administravimui skirtas lėšas, nuo 2018 

m. vasario 1 d. pakeisti administracijos darbuotojų darbo sutartis ir pareigybės aprašymus, vietoj VPS 

viešųjų ryšių specialisto pareigybės patvirtinti VPS viešųjų ryšio specialisto/administratoriaus pareigybę.  

 

NUTARTA: Patvirtinti VPS administracijos darbuotojų mėnesinį darbo užmokestį:  

1. VPS administravimo vadovui pagal A13 pareigybės kategoriją ir jai priskirtą pareiginės algos 

koeficientą bei suteiktą I kvalifikacinę klasę; 

2. VPS finansininkui, VPS administratoriui ir VPS viešųjų ryšių specialistui pagal A12 pareigybės 

kategoriją ir jai priskirtą pareiginės algos koeficientą bei suteikiant II kvalifikacinę klasę; 

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. vasario 1 d.  

 

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

8. SVARSTYTA: Nario išstojimas iš Kelmės krašto partnerystės VVG narių.  

VVG Pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad gautas Deimos Navickienės prašymas išstoti iš 

Kelmės krašto partnerystės VVG narių. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė prašymą patenkinti.  

 

NUTARTA: Pritarti Deimos Navickienės prašymui išstoti iš Kelmės krašto partnerystės VVG narių. 

 

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

9. Kiti klausimai, informacija.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė informavo apie paprasto kvietimo teikti vietos projektus 

Nr. 2 metu gautas ir užregistruotas vietos projektų paraiškas, o VPS viešų ryšių specialistė Ramunė 

Trakimavičiūtė Abrutienė supažindino su gautų vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo eiga.  

Šiuo klausimu sprendimai nebuvo priimami.  

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


