2017 metų
VEIKLOS ATASKAITA
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė (toliau – VVG) įkurta 2004 m. liepos 12 d.,
juridinio asmens kodas – 300040318, teisinė forma – asociacija. VVG yra ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.
VVG atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. VVG neatsako pagal
savo narių prievoles, o nariai neatsako pagal VVG prievoles.
VVG veiklos laikotarpis neribojamas.
VVG finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metai.
VVG registracijos vieta – Budraičių k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r.
VVG buveinė – Dariaus ir Girėno g. 2a, Kelmė.
VVG aukščiausias organas yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas –
VVG valdyba ir vienasmenis valdymo organas – VVG pirmininkas. VVG veiklą administruoja VVG
administracija.
VVG veiklos teritorija sutampa su Kelmės rajono savivaldybės teritorija.
VVG strateginis tikslas – propaguoti ir įgyvendinti partnerystės idėją Kelmės rajone, įsisavinant
nacionalinę ir Europos Sąjungos finansinę paramą, skirtą integruotai kaimo plėtrai, bei
konkurencingumo augimo skatinimas, sudarant sąlygas kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui.
VVG veikla grindžiama trijų sektorių (pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios)
partnerystės principu. VVG veikloje nuolat aktyviai dalyvauja suinteresuotų grupių atstovai iš įvairių
sektorių.
VVG yra atvira organizacija naujiems nariams bei užtikrina lanksčią, atvirą ir
nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką.
2017 metų sausio 1 d. VVG sudarė 78 nariai, atstovaujantys VVG veiklos teritorijoje
veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Iš jų 46 (60 proc.) atstovavo pilietinės visuomenės
sektorių, 21 (26 proc.) verslo sektorių ir 11 (14 proc.) valdžios sektorių.
Per 2017 metus VVG narių skaičius išliko tas pats, nors nariai ir keitėsi.
2017 m. kovo 17 d. visuotinis susirinkimas patvirtino valdybos sprendimus iš VVG narių sąrašo
išbraukti du narius, atstovavusius verslo sektorių (Vidas Jankauskas, Petras Račkauskas) ir du narius,
atstovavusius pilietinės visuomenės sektorių (Stulgių jaunimo klubas, Visuomeninė organizacija
„Gelbėkit vaikus“). Taip pat visuotinis surinkimas patvirtino valdybos sprendimus į VVG priimti
keturis naujus narius: Vaiguvos jaunimo bendruomenę „Lyderiai“, Tytuvėnų miesto bendruomenę
„Gralis“ ir Motociklų sporto klubą „Sphagnum“, atstovaujančius pilietinės visuomenės sektorių ir
verslo sektorių atstovaujančią MB „Inminda“.
2017 m. gruodžio 31 d. VVG sudarė 78 nariai, iš jų 47 (60 proc.) atstovavo pilietinės
visuomenės sektorių, 20 (26 proc.) verslo sektorių ir 11 (14 proc.) valdžios sektorių.

VVG narių sąrašas yra viešai prieinamas ir skelbiamas VVG interneto svetainėje
http://www.kelmevvg.lt/vvg-nariai/.
2017 m. buvo organizuotas vienas visuotinis surinkimas, kuriame buvo patvirtinti valdybos
sprendimai priimti/pašalinti narius, VPS įgyvendinimo (pirmininko) ataskaita, finansinės ataskaitos,
pakeisti įstatai, perrinktas VVG pirmininkas ir išrinkta naujos sudėties valdyba. Visuotinių susirinkimų
protokolai skelbiami viešai http://www.kelmevvg.lt/category/renginiai/vvg-nariu-susirinkimai/.
VVG VALDYBA
Kolegialus VVG valdymo organas sudarytas iš 12 valdybos narių (valdybos narių išrinkimo
procedūra aprašyta VVG įstatuose).
VVG visuotinis susirinkimas „Kelmės krašto partnerystės vietos plėtros 2016 – 2023 metų
vietos plėtros strategijos“ įgyvendinimo laikotarpiu (toliau – VPS) įgyvendinimo laikotarpiu privalo
užtikrinti, kad VVG valdyba atitiktų partnerystės principą, kaip tai numatyta Vietos plėtros strategijų,
įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėse, patvirtintose LR
žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 (toliau – VPS atrankos taisyklės).
VVG valdybos nariai renkami visuotiniame narių susirinkime nepažeidžiant partnerystės
principo, t.y. skirtingų sektorių atstovai sudaro tokias proporcijas: pilietinės visuomenės sektorių
atstovauja 5 valdybos nariai, t.y. 41,7 proc. (atitinka VPS atrankos taisyklių nuostatas, kad šio
sektoriaus atstovų VVG valdyboje turi būti nuo 35 proc. iki 49 proc.), verslo sektorių atstovauja 4
valdybos nariai, t.y. 33,3 proc. (atitinka VPS atrankos taisyklių nuostatas, kad šio sektoriaus atstovų
turi būti iki 35 proc.) ir 3 valdybos nariai, t.y. 25 proc. (atitinka VPS atrankos taisyklių nuostatas, kad
šio sektoriaus atstovų gali būti iki 30 proc.) atstovauja vietos valdžią.
Valdybą sudaro 6 vyrai ir 6 moterys, 8 valdybos nariai yra iki 40 metų amžiaus (atitinka VPS
atrankos taisyklių nuostatas, kad į valdybos narius turi būti renkami abiejų lyčių (santykiu 40:60) ir
įvairaus amžiaus (bent 5 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną) asmenys.
2017 metais buvo perrinkti 4 valdybos nariai (atitinka VPS atrankos taisyklių nuostatas, kad
valdybos sudėtis keistųsi ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau
kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą):
- vietoj pilietinės visuomenės atstovų Jūratės Gotautienės ir Teisučio Majausko išrinkti Birutė
Kukanauskienė (Lykšilio kaimo bendruomenė) ir Ieva Jokubauskaitė (Tytuvėnų regioninio parko
bendruomenės klubas „Rūža“);
- vietoj verslo atstovės Vaidos Šaltmerienės išrinktas MB „Inminda“ vadovas Mindaugas
Kaminskas;
- vietoj vietos valdžios atstovės Laimos Tyliutės išrinktas Ramūnas Vaitiekūnas.
VVV valdybos sudėtis 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė:
- pilietinės visuomenės sektorius: Odeta Budraitė (Verpenos kaimo bendruomenė), Ieva
Jokubauskaitė (Tytuvėnų regioninio parko bendruomenės klubas „Rūža“), Birutė Kukanauskienė
(Lykšilio kaimo bendruomenė), Vaida Linikienė (Kolainių kaimo bendruomenė), Dalia Zakarienė
(Valpainių kaimo bendruomenė);
- verslo sektorius: Mindaugas Kaminskas (MB Inminda), Vygandas Každailis, Vytautas
Sirusas, Ildefonsas Petkevičius (Kelmės rajono verslininkų asociacija);

- valdžios sektorius: Vaclovas Andrulis, Ramūnas Vaitiekūnas, Vilija Virbickė.
Per 2017 metus vyko 9 valdybos posėdžiai:
2017 m. sausio 23 d. – dėl FSA tvirtinimo ir kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo, dėl
VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2016 metus patvirtinimo http://www.kelmevvg.lt/2017-msausio-23-d-valdybos-posedis/
2017 m. vasario 20 d. – dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano tikslinimo, dėl naujų narių į VVG priėmimo,
esamų narių pašalinimo ir/ar narystės sustabdymo, dėl VVG narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo
sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo http://www.kelmevvg.lt/2017-m-vasario-20-d-valdybosposedis/
2017 m. kovo 15 d. dėl naujų narių į VVG priėmimo, esamų narių pašalinimo ir/ar narystės
sustabdymo, dėl vietos projektų paraiškų, surinkusių mažiau kaip 70 balų, išbraukimo iš gautų vietos
projektų sąrašo ir tolesnio jų neadministravimo http://www.kelmevvg.lt/2017-m-kovo-15-d-valdybosposedis/
2017 m. kovo 17 d. dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko
rinkimo http://www.kelmevvg.lt/2017-m-kovo-17-d-valdybos-posedis/
2017 m. gegužės 3 d. dėl pirmojo kvietimo metu gautų galutinių paraiškų vertinimo
sustabdymo, dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo veiksmų plano vykdymo ir numatomų antrojo kvietimo priemonių ir veiklos
sričių http://www.kelmevvg.lt/2017-m-geguzes-3-d-valdybos-posedis/
2017 m. gegužės 24 d. dėl pirmojo kvietimo pirminių paraiškų pridėtinės vertės (kokybės)
pakartotinio vertinimo, dėl vietos projektų paraiškų, surinkusių mažiau kaip 70 balų, išbraukimo iš
gautų vietos projektų sąrašo http://www.kelmevvg.lt/2017-m-geguzes-24-d-valdybos-posedis/
2017 m. birželio 28 d. dėl VP paraiškos, neigiamai įvertintos tinkamumo finansuoti vertinimo
metu, išbraukimo iš gautų vietos projektų sąrašo http://www.kelmevvg.lt/2017-m-birzelio-28-dvaldybos-posedis/
2017 m. spalio 19 d. dėl FSA tvirtinimo ir kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo
http://www.kelmevvg.lt/2017-m-spalio-19-d-valdybos-posedis/
2017 m. gruodžio 12 d. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų
vietos plėtros strategijos keitimo http://www.kelmevvg.lt/2017-m-gruodzio-12-d-valdybos-posedis/
Visi valdybos posėdžių protokolai yra skelbiami Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos
grupės interneto puslapyje http://www.kelmevvg.lt ir VVG nariai gali susipažinti su juose priimtais
sprendimais.
VVG ADMINISTRACIJA
VVG administracijoje pasikeitimų per 2017 m. nebuvo. 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio
31 d. VVG administracijoje buvo 3 etatai, dirbo trys darbuotojos. VPS administravimo vadovė Nelė
Želvienė, VPS finansininkė Jolanta Stupurienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė
Abrutienė.
2017 m. sausio 5 d. VVG pirmininkė Nelė Želvienė dalyvavo VVG tinklo išplėstiniame
valdybos posėdyje, kuris vyko Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmuose. Posėdyje buvo

aptariama bendradarbiavimo taisyklių projektas bei vietos projektų administravimo ir įgyvendinimo
taisykles.
2017 m. sausio 18 d. VPS viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė dalyvavo
VšĮ Socialinių inovacijų centro organizuotame informaciniame seminare „Kompetencijos socialiniam
verslui plėtoti“ Šiauliuose.
2017 m. kovo 22 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, Tytuvėnų piligrimų
centre, surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS
administravimu ir įgyvendinimu. Susitikime dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės,
asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės,
Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių
krašto bendrija“, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės, Telšių rajono vietos veiklos grupės,
Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“
administracijos darbuotojai ir atstovai.
2017 m. kovo 29 d. VVG pirmininkė ir VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė dalyvavo
ketvirtajame Socialinio verslo forume „Socialinė partnerystė – santykis tarp bendruomenės, NVO,
socialinio verslo ir savivaldos“, kuris vyko Vilniuje, Žemės ūkio ministerijoje.
2017 m. balandžio 11 d. VVG pirmininkė Nelė Želvienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė
Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos rengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais – Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos priemonė „LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Susitikime buvo
aptarti vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos
priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, įgyvendinimo
klausimai, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimas ir tvirtinimas, vietos projektų
vertinimas: vertinimo proceso apžvalga, ką svarbu žinoti, atliekant vietos paraiškų vertinimą,
klausimai, susiję su mokėjimo prašymų teikimu ir pildymu, dažniausiai pasitaikančios klaidos, vykdant
viešuosius pirkimus ir kitos aktualijos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu. Susitikimo dalyviai
diskutavo, kėlė rūpimus klausimus, susijusius su kai kurių taisyklių nuostatų taikymo – vietos projektų
finansavimo sąlygų aprašo rengimo, vietos projektų paraiškų vertinimo kriterijų, prisidėjimo
savanoriškais darbais sampratos ir tinkamumo ir kt.
2017 m. balandžio 19 d. VVG pirmininkė Nelė Želvienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė
Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare
„Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonės „LEADER“
veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, kuris vyko Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Seminaro pranešėja, Žemės ūkio ministerijos Kaimo
plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė pristatė
VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo etapus ir taisyklių pagrindines nuostatas.
2017 m. balandžio 20 d. VVG pirmininkė Nelė Želvienė dalyvavo VVG tinklo visuotiniame
ataskaitiniame susirinkime, kuris vyko Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete.
2017 m. birželio 1 d. VVG pirmininkė Nelė Želvienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie žemės ūkio ministerijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijoms aptarti.

2017 m. birželio 2 d. VVG pirmininkė Nelė Želvienė, finansininkė Jolanta Stupurienė,
valdybos narės Dalia Zakarienė ir Birutė Kukanauskienė dalyvavo Pakruojyje vykusiame ŽŪM
renginyje „Socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m.
programos priemonę „LEADER“ ir „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“. Pranešimus
pristatė Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja
Ilona Javičienė.
2017 m. birželio 14 d. Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“
surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir
įgyvendinimu. Raseiniuose vykusiame susitikime dalyvavo Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos
grupės viešųjų ryšių specialistė ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir
darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“,
Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“,
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės.
2017 m. birželio 17 d. VVG ir bendruomenių atstovai dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių
sąskrydyje, kuris vyko Karklėje, Klaipėdos rajone. Sąskrydyje Kelmės rajoną atstovavo Vaiguvos
jaunimo, Žalpių, Grinių, Kražių, Berželio bendruomenės.
Žalpių kaimo bendruomenės pirmininkė Alina Žalandauskienė apdovanota žemės ūkio ministro
padėkos raštu už gimtojo krašto tradicijų puoselėjimą.
2017 m. rugsėjo 14 d. VVG pirmininkė Nelė Želvienė dalyvavo tarptautinėje VVG
bendradarbiavimo konferencijoje „Tinklaveika veikia!“. Konferenciją organizavo Žemės ūkio
ministerija, Lietuvos kaimo tinklas, Vietos veiklos grupių tinklas, Programos „Leader“ ir žemdirbių
mokymo metodikos centras. Konferencijoje, kurios tikslas – paskatinti VVG bendradarbiavimą ir
įkvėpti jas naujiems tarptautiniams projektams, dalyvavo trylikos šalių atstovai. Sveikinimo žodį
konferencijos dalyviams tarė žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Įvairių šalių VVG atstovai
turėjo puikią progą pasidalinti gerąja veiklos patirtimi, susipažinti su kitų šalių reikalavimais keliamais
VVG tarptautinio bendradarbiavimo projektams ir tiesiai iš pirmų lūpų išgirsti informaciją, kaip kitų
šalių VVG sekasi įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, galėjo užmegzti naujų kontaktų.
2017 m. spalio 3 d. VVG pirmininkė Nelė Želvienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos
organizuotame seminare „Paramos galimybės pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms
ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ Šiauliuose. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio
ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė
Snieguolė Valiulienė.
2017 m. spalio 5 d. asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ surengė tradicinį Šiaulių
regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų (VPS) administravimu ir
įgyvendinimu. Kuršėnuose, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre,
vykusiame susitikime dalyvavo Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė
Želvienė, finansininkė Jolanta Stupurienė ir viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė
Abrutienė. Taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės,
Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“,
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių
krašto bendrija“ ir asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.

2017 m. spalio 24 d. VVG pirmininkė Nelė Želvienė ir viešųjų ryšių specialistė Ramunė
Trakimavičiūtė Abrutienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
organizuotoje konferencijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER
programa“ įgyvendinimo aktualijos“. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos vietos veiklos grupių,
Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovai.
2017 m. spalio 26 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė
Želvienė, finansininkė Jolanta Stupurienė, viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė
bei valdybos nariai Vytautas Sirusas ir Vilija Virbickė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos
organizuotame seminare tema „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės
„LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“ Šiauliuose. Seminare dalyvavo Šiaulių regiono vietos
veiklos grupių, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai. Seminare tris
pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos
skyriaus patarėja Ilona Javičienė.
2017 m. lapkričio 24 d. Užvenčio kultūros centre įvyko septintoji tradicinė Kelmės krašto
bendruomenių šventė, į kurią susirinko atstovai iš 23 rajone registruotų kaimo bendruomenių. VVG
pirmininkė Nelė Želvienė ir pakvietė visas bendruomenes prisiminti, kokie buvo planai ir lūkesčiai
prieš tris metus, t.y. 2014 metais, rengiant Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 –
2023 metų vietos plėtros strategiją pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014- 2020 metų programos LEADER
priemonę. Pranešimo „Žvilgsnis atgal – apie ką mes svajojome rengiant vietos plėtros strategiją“ metu
konsultantė Agnė Abželtytė pristatė idėjas ir pakvietė kartu prisiminti ir atspėti kurios bendruomenės
mintys buvo pateiktos.
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
„LEADER“ VEIKLOS SRITIS “PARAMA VIETOS PROJEKTAMS ĮGTYVENDINTI PAGAL
VPS”
2017 metų laikotarpyje VVG įgyvendino „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės
2016 – 2023 metų vietos plėtros strategiją“ pagal 2016 m. balandžio 10 d. su Nacionaline mokėjimo
agentūra prie žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) buvo pasirašytą Bendruomenių inicijuotos
viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014 – 2020 metų programos priemonę „LEADER“ paramos sutartis Nr. 42VS-KS-15-1-06736,
paramos suma 2 310 603,00 Eur.
2017 m. sausio 20 d. ir liepos 14 d. buvo pateikti du mokėjimo prašymai administravimo
išlaidoms kompensuoti. 2017 m. kovo 3 d. iš NMA buvo gauta 36 670,37 Eur, 2017 m. rugsėjo 15 d. –
28 619,06 Eur pagal pateiktus mokėjimo prašymus.
2017 m. gruodžio 29 d. buvo atlikti šie VPS pakeitimai:
1.
VPS 8 lentelės „LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų
įgyvendinimas“ 8.5.2. papunktyje naikinama antroji pastraipa, kadangi ji neatitinka faktinės VPS
įgyvendinimo eigos bei susiejama su VPS 10 lentelėje „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“
atliekamais pakeitimais.
2.
Pakeista VPS 9 lentelė „VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“. VPS priemonė
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3:
didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 100 proc.

visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Paramos lyginamosios dalies keitimas pagal VPS
priemonę LEADER-19.2-SAVA-3, atliekamas taip pat ir atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. vasario mėn.
paskelbus pirmą kvietimą teikti vietos projektus, pagal šią priemonę nebuvo gauta paraiškų. Tikimasi,
kad padidinus pramos intensyvumą iki 100 proc., padidės pareiškėjų susidomėjimas šia priemone.
Paramos lyginamosios dalies keitimas, t.y. padidinimas veiklos projektams iki 95 proc. pagal VPS
priemonių LEADER-19.2-SAVA-8 ir LEADER-19.2-SAVA-5 veiklos sritis atliekamas atsižvelgiant į
tai, kad pagal šias priemones galimiems pareiškėjams (kaimo bendruomenėms, VšĮ ar kitoms NVO)
dažnai iškyla problemų dėl nuosavų lėšų. Jų veiklos dažniausiai finansuojamos iš nario mokesčio, 2
proc. paramos, bet tai palyginti nedidelės sumos, kad būtų užtikrintas reikalingas nuosavų lėšų
finansavimo šaltinis. Tikimasi, kad padidinus paramos intensyvumą, atsiras daugiau pareiškėjų, jų
projektai bus tarpusavyje konkurencingi, kas užtikrins didesnę įgyvendinamų projektų kokybę.
3.
VPS 10 lentelė „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ buvo tikslinamas atsižvelgiant į
faktinę VPS įgyvendinimo eigą. Kadangi VP administravimo taisyklės buvo patvirtintos tik 2016 m.
rugsėjo 21 d., 2016 metais nebuvo paskelbtas kvietimas pagal planuotas VPS priemones/veiklos sritis ir
tai persikelia į 2017 metus. Tuo pačiu, atsižvelgiant į VP administravimo taisyklių pakeitimus ir į
potencialių pareiškėjų susidomėjimą atskiromis VPS priemonėmis, tikslinamas 2018 ir paskesnių metų
VPS įgyvendinimo veiksmų planas.
4.
VPS 11 lentelėje „VPS finansinis planas“ 11.4 eilutė „Indikatyvus VPS lėšų poreikis
pagal metus“ tikslinama atsižvelgiant į faktinę VPS įgyvendinimo eigą.
5.
VPS 13 lentelė „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“ tikslinama
atsižvelgiant į faktinę situaciją bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m.
spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-616 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. „Dėl
Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos
taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo“. 13 lentelės 13.1.5. papunktis „Kiti VVG administracijos
darbuotojai“ papildomas VPS administratoriaus pareigybės aprašymu bei funkcijų perskirstymu tarp
VPS administratoriaus ir VPS viešųjų ryšių specialisto.
2017 metais buvo paskelbti du kvietimai teikti vietos projektus.
1.
Nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. vasario 28 d. buvo renkamos paraiškos pagal VPS
priemones/ veiklos sritis – „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, LEADER19.2-SAVA-9 ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, LEDAER19.2.-SAVA-3, bendra kvietimo suma 78 035 Eur. Buvo gautos 3 vietos projektų paraiškos pagal
priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, LEADER-19.2-SAVA-9.
Dvi iš jų nesurinko reikiamų 70 balų, o viena buvo atmesta tinkamumo vertinimo metu.
2.
Nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d. vietos projektų paraiškos buvo
renkamos pagal tris priemones/veiklos sritis: „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ LEADER-19.2.-SAVA-9, priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų
veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-8.2 ir priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes
veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų
skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1, bendras kvietimo biudžetas 131 688 Eur. Gautos 8 vietos
projektų paraiškos.

Visa informacija apie skelbiamus kvietimus, gautas vietos projektų paraiškas, vertinimo
rezultatus skelbiama VVG interneto svetainėje http://www.kelmevvg.lt/category/vykdomiprojektai/vietos-projektai-2016-2023-m/kvietimai-ir-finansavimo-salygos/
Problemos, su kuriomis susidūrėme 2017 ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų
įgyvendinimo pažangos. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 metu pagal VPS priemonę
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-9)
gautos trys pirminės vietos projektų paraiškos. Pirminių VP paraiškų pridėtinės vertės (kokybės)
vertinimo etape dvi paraiškos KELM-LEADER-6B-IJ-1-2 ir KELM-LEADER-6B-I-1-3 surinko
mažiau kaip 70 balų, todėl šių paraiškų administravimas buvo baigtas. Pareiškėjui Kelmės rajono
Liolių pagrindinės mokyklai, kurio pirminė vietos projekto paraiška KELM-LEADER-I-1-1 pridėtinės
vertės (kokybės) vertinimo etape surinko 100 balų ir planuojamų VP išlaidų tinkamumo vertinimo
etape buvo įvertinta teigiamai, buvo išsiųstas informacinis pranešimas dėl galutinės vietos projekto
paraiškos pateikimo. Galutinės VP paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo metu buvo priimta
išvada, kad vietos projektas yra netinkamas gauti paramą, kadangi neatitiko Vietos projektų
finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos 2017
m. sausio 23 d. posėdžio protokolu Nr. 1 (toliau – FSA) 15.3.7.2 papunktyje nurodytos tinkamumo
gauti paramą sąlygos.
2017 m. vietos projektai nebuvo įgyvendinami, kadangi įvertinus pirmojo kvietimo paraiškas,
visos trys gautos vietos projektų paraiškos buvo atmestos. Antrojo kvietimo teikti vietos projektus
paraiškos buvo renkamos tik nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 29 d., nes buvo keičiamos Vietos
projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, kurios
įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Informacija apie LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų
įgyvendinimą:
Teritorinis principas. Buvo suorganizuoti devyni informaciniai renginiai (2017 m. spalio 30,
31 d., lapkričio 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 d.) VPS prioritetų ir priemonių plano projekto pristatymui ir
išaiškinimui potencialiems vietos projektų vykdytojams, kuriose dalyvavo asmenys iš visų Kelmės
rajono seniūnijų. Organizuotų renginių sklaida sudarė sąlygas užtikrinti žinomumą apie vietos plėtros
strategiją ir numatomus įgyvendinimo veiksmus bei galimybes visiems galimiems kaimo plėtros
dalyviams prisidėti įgyvendinant vietos plėtros strategijos tikslus. Tokiu būdu buvo siekiama užtikrinti
Kelmės VVG vietos plėtros strategijos lėšų naudojimo tolygumą bei racionalumą, priartėti prie vietos
gyventojų poreikių ir galimybių juos įgyvendinti http://www.kelmevvg.lt/organizuojami-informaciniairenginiai-2/
„Iš apačios į viršų“ principas. VPS įgyvendinimo metu VVG, taikydama principą „Iš apačios
į viršų“, informacinių renginių, atskirų konsultacijų metu aktyviai bendradarbiauja su rajono
bendruomeninėmis organizacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovais.
Rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją bei vykdant VVG teritorijos gyventojų
aktyvinimą taikomos aktyvaus bendradarbiavimo ir mokymo priemonės – informacija skelbiama
interneto svetainėje http://www.kelmevvg.lt ir facebook paskyroje.

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos
spaudos leidiniuose: Šiaulių krašto 2017 m. sausio 28 d. priede „Kelmiškiams“ ir 2017 m. spalio 28 d.
priede „Kelmės kraštas“, Kelmės VVG, savivaldybės bei Nacionalinės mokėjimo agentūros
internetiniuose tinklapiuose.
Partnerystės principas. Kelmės VVG užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų
narių priėmimo tvarką – atvirą naujiems nariams. Kelmės VVG veikia partnerystės, grindžiamos trijų
sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, principu. Kelmės VVG šiuo metu priklauso
78 nariai, atstovaujantys visus tris sektorius. Kelmės VVG valdyba susideda iš 12 narių, renkamų
visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę rinkimų procedūrą, nepažeidžiant
partnerystės principo, kurie taip pat atstovauja skirtingus sektorius: pilietinės visuomenės – 5 nariai,
verslo – 4 nariai, vietos valdžios – 3 nariai. http://www.kelmevvg.lt/category/vvg-dokumentai/vvgistatai/
Integruoto požiūrio principas. VPS įgyvendinimo metu vykdoma nuolatinė stebėsena, už
kurią atsakinga Kelmės VVG administracija ir valdybos nariai.
Kvietimai, teikti vietos projektų paraiškas skelbiami skirtingoms priemonėms. Siekiant
tikslingai panaudoti VPS lėšas, išvengti klaidų bei atlikti nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, kvietimai skelbiami pagal atskiras VPS priemones, VPS
priemonių lėšas panaudojant kelių skirtingų kvietimų metu.
Vietos finansavimo ir valdymo principas. VPS įgyvendinimo metu vykdomi viešųjų ryšių
veiksmai tam, kad vietos projektų rezultatai būtų žinomi visos Kelmės VVG teritorijos gyventojams ir
teiktų jiems naudą, t.y organizuojami informaciniai renginiai. http://www.kelmevvg.lt/organizuojamiinformaciniai-renginiai-2/
VPS įgyvendinimo etape bendradarbiaujama su vietine spauda (kvietimai teikti vietos projektų
paraiškas Kelmės rajono gyventojams buvo publikuojami vietos spaudos leidiniuose: Šiaulių krašto
2017 m. sausio 28 d. priede „Kelmiškiams“ ir 2017 m. spalio 28 d. priede „Kelmės kraštas“),
reguliariai atnaujinamas Kelmės VVG internetini puslapis http://www.kelmevvg.lt/naujienos/
Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu sudarytos vienodos sąlygos vietos projektų
paraiškų teikėjams, siekiant, kad vietos projektai geriausiai atitiktų VPS tikslus ir prioritetus. Viešai
skelbiamuose priemonių aprašymuose detalizuoti tinkami projektų teikėjai, finansavimo galimybės ir
atrankos kriterijai projektų vertinimui. http://www.kelmevvg.lt
Horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas.
Jaunimas. Organizuojant VVG valdymo organo darbą, VVG valdyboje 8 asmenys iki 40 metų
amžiaus, t.y. 66,6 proc. visų valdybos narių. (VPS nurodyta organizuojant VVG valdymo organo darbą,
Kelmės VVG valdyboje išrinkti 7 asmenys iki 40 metų amžiaus, t.y. 58,3 proc. visų valdybos narių).
Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto,
kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas“, kuri skirta skatinti veiklas asmenims iki 29
metų., t.y. projektų pareiškėjais gali būti jaunimo organizacijos, kurių narių amžiaus vidurkis neviršija
29 metų arba organizacijos, arba viešosios įstaigos dirbančios su jaunimu iki 29 metų.
Paskelbus pirmą ir antrą kvietimus VPS priemonei „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ finansavimo sąlygų aprašuose numatytas atrankos kriterijus „projekto
veiklos orientuotos į jaunimo iki 29 metų užimtumą“.

Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas.
Organizuojant vietos veiklos grupės administracijos darbą darbuotojai nėra diskriminuojami dėl
rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.
Organizuojant vietos veiklos grupės valdymo organo darbą užtikrinamas lyčių lygybės
principas bei valdymo organo narių nediskriminavimas dėl rasės arba etninės kilmės, religijos arba
tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.
Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas užtikrinamas lyčių lygybės principas bei pareiškėjų
nediskriminavimas dėl rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba
seksualinės orientacijos
Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas užtikrinamas
nediskriminavimas dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba
seksualinės orientacijos, visi suinteresuoti asmenys turi galimybę jose dalyvauti.
VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmai, atlikti 2017 metais:
Pasibaigus ataskaitiniams metams VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS
įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui. Ataskaita už 2016 metus
visuotiniam susirinkimui buvo pateikta 2017 m. kovo 17 d. http://www.kelmevvg.lt/visuotinis-vvgnariu-susirinkimas-2017-m-kovo-17-d/
VVG valdyba į susirinkimus renkasi ne rečiau nei 1 kartą į ketvirtį. Susirinkimai
protokoluojami, protokolas sutvarkomas per 3 darbo dienas ir pateikiamas saugoti VVG biure.
VVG valdybos nariai nedalyvavę susirinkime supažindinami su priimtais sprendimais, tačiau jie
negali reikalauti pakeisti priimtų sprendimų (kaip numatyta įstatų 5.22 punkte, protokolas parengiamas
per 3 (tris) darbo dienas po įvykusio valdybos posėdžio ir išsiunčiamas el. paštu derinimui bei
susipažinimui visiems valdybos nariams, įskaitant ir nedalyvavusius posėdyje).
VVG valdybos susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo principai –išklausoma
kiekvieno nuomonė, sprendimus priimami būdu išdiskutavus visus pasiūlymus.
Siekiant išvengti interesų konflikto kiekvienas VVG valdybos narys ir administracijos
darbuotojas deklaruoja viešus ir privačius interesus.

