
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. BALANDŽIO 4 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2018 m. balandžio 4 d. Nr. PAK-1 

Kelmė  

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos 

veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, priemonės „Jaunimo užimtumo ir 

integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“, priemonės „Kaimo 

tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“, atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų 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“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto sudėties teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo 

tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas  

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Pareiškėjo 

prašyta 

paramos 

suma, Eur 

Vertinimo 

metu 

nustatyta 

preliminari 

paramos 

lėšų suma 

iki, Eur 

Didžiausia 

galima 

paramos 

lyginamoji 

dalis iki, 

proc. 

Paramos suma, Eur 

EŽŪFKP 

lėšos (85 

proc. 

paramos 

sumos) 

LR 

valstybės 

biudžeto  

lėšos (15 

proc. 

paramos 

sumos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9 

1. 

KELM-

LEADER-6B-I-

2-1 

Kelmės rajono 

Liolių pagrindinė 

mokykla 

Rekreacinės zonos 

sukūrimas Liolių miestelyje 
100 

28 973,04 

(su PVM) 

28 973,04 

(su PVM) 
80 24 627,08 4 345,96 

2. 

KELM-

LEADER-6B-I-

2-7 

Kelmės r. 

Vaiguvos Vlado 

Šimkaus 

Multifunkcinės aikštelės 

įrengimas Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinės 

mokyklos sporto aikštyne 

100 
25 000,00  

(su PVM) 

25 000,00 

(su PVM) 
80 21 250,00 3 750,00 



pagrindinė 

mokykla 

     IŠ VISO: 53 973,04 - - 

VPS II prioriteto priemonės „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 

1. 

KELM-

LEADER-6B-JI-

2-4 

Visuomeninė 

organizacija 

„Kiaunorių kaimo 

bendruomenė“ 

Laisvalaikio ir sporto erdvės 

kūrimas Kiaunoriuose 
90 

9 466,43 

(su PVM) 

9 466,43 

(su PVM) 
80 8 046,47 1 419,96 

2. 

KELM-

LEADER-6B-JI-

2-6 

Tytuvėnų miesto 

bendruomenė 

„Gralis“ 

Paplūdimio tinklinio 

aikštelės su tribūnomis 

įrengimas Aušros g. 16, 

Tytuvėnuose, Kelmės r. sav. 

90 
29 276,00 

(su PVM) 

28 215,60 

(su PVM) 
80 23 983,26 4 232,34 

3. 

KELM-

LEADER-6B-JI-

2-3 

Kelmės r. 

Pakražančio 

gimnazija 

Kelmės r. Pakražančio 

gimnazijos krepšinio 

aikštelės sutvarkymas 

70 
21 977,20 

(su PVM) 

21 956,80 

(su PVM) 
80 18 663,28 3 293,52 

     IŠ VISO: 59 638,83 - - 

VPS II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas 

saugomose teritorijose“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8.2 

1. 

KELM-

LEADER-4A-I-

2-5 

VšĮ „Tytuvėnų 

piligrimų centras“ 

Tytuvėnų bažnyčios ir 

vienuolyno ansamblio rožių 

sodo įrengimas 

85 
14 632,00 

(be PVM) 

14 632,00 

(be PVM) 
80 12 437,20 2 194,80 

     IŠ VISO: 14 632,00   

     IŠ VISO: 128 243,87  109 007,29 19 236,58 

 

2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 

VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9 

1. 
KELM-LEADER-

6B-I-2-2 

Užvenčio 

seniūnijos 

bendruomenė 

Užvenčio seniūnijos 

bendruomenės namų 

atnaujinimas ir 

pritaikymas 

Vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad nebuvo pagrįstas planuojamų išlaidų 

tinkamumas.  

Kilus įtarimui dėl projekte numatytų rangos darbų vidutinės rinkos kainos, buvo kreiptasi į 

Kelmės rajono savivaldybės administraciją. Statybos ir infrastruktūros skyrius su 



bendruomenės 

poreikiams 

SISTELOS programine įranga paskaičiavo projekte numatytų rangos darbų kainas pagal 

paraiškos pateikimo dieną galiojančias statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

rekomendacijas ir išlaidos nustatytos vadovaujantis pateikta 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 (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, vietos projekto paraiška atmesta. 

2. 
KELM-LEADER-

6B-I-2-8 

Kelmės r. 

Elvyravos 

pagrindinė mokykla 

Kelmės rajono 

Elvyravos pagrindinės 

mokyklos stadiono 

sutvarkymas 

Vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS 

priemonės biudžete nėra likę paramos lėšų.  

VPS priemonei „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-

19.2-SAVA-9 įgyvendinti antrajam kvietimui skirtame VPS biudžete nepakanka paramos 

lėšų. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                         Ildefonsas Petkevičius  

 

Posėdžio sekretorė         Nelė Želvienė  

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

.................. Vaclovas Andrulis  .................... Vaida Linikienė  ....................... Vilija Virbickienė  

.................. Ieva Jokubauskaitė  ................... Ildefonsas Petkevičius  ....................... Dalia Zakarienė  

.................. Vygandas Každailis  ................... Vytautas Sirusas    

.................. Birutė Kukanauskienė  .................... Ramūnas Vaitiekūnas    

 


