KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018-06-08 Nr. 5
Posėdis vyko 2018 m. birželio 8 d. 14.30 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, Birutės
g. 4, Kelmė
Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius
Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė
Dalyvauja: valdybos nariai – Vaclovas Andrulis, Odeta Budraitė, Ieva Jokubauskaitė, Mindaugas
Kaminskas, Vygandas Každailis, Birutė Kukanauskienė, Vaida Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Vytautas
Sirusas, Ramūnas Vaitiekūnas, Vilija Virbickė, Dalia Zakarienė, VVG pirmininkė VPS administravimo
vadovė Nelė Želvienė, VPS finansininkė Jolanta Stupurienė.
DARBOTVARKĖ.
1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko pavaduotojo rinkimo.
2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 finansavimo sąlygų aprašų keitimo.
3. Kiti klausimai, informacija.
1.
SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko
pavaduotojo rinkimas.
Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius informavo, kad valdybos nariams reikėtų išsirinkti
valdybos pirmininko pavaduotoją, kuris susiklosčius aplinkybėms, galėtų jį pavaduoti ir pasiūlė Vaclovo
Andrulio kandidatūrą. Šiam pasiūlymui buvo vieningai pritarta. Pats kandidatas į valdybos pirmininko
pavaduotojus nuo balsavimo procedūros nusišalino.
NUTARTA: Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko pavaduotoju išrinkti
valdybos narį Vaclovą Andrulį.
BALSUOJA: „už“ – 11 valdybos narių; „prieš“ – nėra.
2. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 finansavimo sąlygų aprašų
keitimas.
Kalbėjo VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė, kuri informavo valdybos narius, kad vertinant
antrojo kvietimo vietos projektų paraiškas, finansavimo sąlygų aprašuose pastebėta techninė klaida dėl
galimų vietos projekto partnerių. Visuose kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2 finansavimo sąlygų
aprašuose 1.10 eilutėje „Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai“ pagal VPS priemonę „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 galimų vietos projekto pareiškėjo partnerių
apibrėžimai nurodyti tokie pat kaip ir pareiškėjų. Tačiau tai prieštarauja Vietos projektų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse, patvirtintose 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) 22.1.1 papunktyje nurodytoms bendrosioms tinkamumo sąlygoms vietos projekto partneriui
„22.1.1. pagal analogiją atitikti šių Taisyklių 18.1.2, 18.1.4, 18.1.6–18.1.9 papunkčiuose nurodytas
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tinkamumo sąlygas pareiškėjui“. Vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis pareiškėjo partneriui
neprivaloma taikyti 18.1.3. papunktyje nurodytas tinkamumo sąlygas pareiškėjui.
VPS administravimo vadovė pasiūlė valdybai pritarti antrojo kvietimo teikti vietos projektus
finansavimo sąlygų aprašuose 1.10 eilutėje „Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai“ nurodyti, kad
projekto pareiškėjo partneriais gali būti viešieji juridiniai asmenys. Valdybos pirmininkas pasiūlė pritarti
tokiam keitimui.
NUTARTA: Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 finansavimo sąlygų aprašų 1.10
eilutes „Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai“ įrašant „viešieji juridiniai asmenys“ pagal VPS
priemonę „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.
BALSUOJA: „už“ – 12 valdybos narių; „prieš“ – nėra.
3. Kiti klausimai, informacija.
VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė informavo valdybos narius, kad jau yra paskelbti keturi
kvietimai teikti vietos projektus beveik pagal VPS priemones, išskyrus socialinį verslą. Šiuo metu vyksta
diskusijos dėl PVM tinkamumo nevyriausybinių organizacijų teikiamiems bendruomeninio ir socialinio
verslo projektams, planuojamas VP administravimo taisyklių keitimas, todėl kyla klausimas dėl penktojo
kvietimo paskelbimo socialinio verslo projektams. Diskusijose buvo nuspręsta rengti finansavimo sąlygų
aprašus NVO ir privataus socialinio verslo priemonėms ir skelbti dar vieną kvietimą.
Taip pat VPS administravimo vadovė informavo, kad 2018 m. birželio 7 d. yra gautas raštas iš
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) dėl Kvietimo Nr. 2 vietos
projektų, pateiktų pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
LEADER-19.2.-SAVA-9 vertinimo sustabdymo. Agentūra yra gavusi Užvenčio seniūnijos bendruomenės
skundą, šiuo metu atliekamas jų pateikto projekto pervertinimas.
VPS administravimo vadovė pateikė informaciją, kad Šiaulių rajono VVG birželio 20 d. organizuoja
mokymus valdybos nariams. Galbūt valdybos nariai, kurie neturi pažymėjimų, norėtų sudalyvauti šiuose
mokymuose.
Šiais klausimais sprendimai nebuvo priimami.
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