
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018-07-05 Nr. 6 

 

Posėdis vyko 2018 m. liepos 5 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, Odeta Budraitė, Ieva Jokubauskaitė, Mindaugas 

Kaminskas, Vygandas Každailis, Birutė Kukanauskienė, Ildefonsas Petkevičius, Vytautas Sirusas, 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 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 patvirtinimo; 

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

kūrimas“ priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 

patvirtinimo 

3.  Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos kaime gyventi 

kūrimas“ priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-3 patvirtinimo; 

4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos kaime gyventi 

kūrimas“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos 

sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 patvirtinimo; 

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

6. Dėl užbaigtų vietos projektų stebėsenos vietos projektų kontrolės laikotarpiu; 

7. Kiti klausimai, informacija.  

 

Prieš pradedant svarstyti posėdžio darbotvarkės klausimus, VVG pirmininkė Nelė Želvienė valdybos 

narius informavo apie viešųjų ir privačių interesų deklaravimą bei galimą interesų konfliktą. Valdybos 

pirmininkas Ildefonsas Petkevičius informavo, kad šiame VPS įgyvendinimo etape, skelbiant penktąjį 

kvietimą teikti vietos projektų paraiškas bei tvirtinant finansavimo sąlygų aprašus, posėdyje dalyvavę 

valdybos nariai neįžvelgė galimo interesų konflikto.   

 

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

aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 

patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

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

priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-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 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-

226 redakcija) (toliau – VP administravimo taisyklės).  

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

parengtos Vietos projekto paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos sutarties formos.  
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Valdybos pirmininkas I. Petkevičius pasiūlė vietos projekto bendrosioms išlaidoms, t.y. atlyginimui 

konsultantams už konsultacijas, susijusias su verslo planų (veiklos ir (arba) projekto aprašų) ir kitų su jais 

susijusių dokumentų rengimą, numatyti, kad jos negali viršyti 5 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų. Dauguma valdybos narių tokiam siūlymui pritarė.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonę „NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 kartu su pridedamais priedais.  

 

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

aplinkos kaime kūrimas“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 

kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos sutarties formos). 

 

BALSUOJA: „už“ – 11 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

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

aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-2 patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonę 

„Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2. Aprašas parengtas 

vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis. Kartu su Aprašu kaip priedai yra parengtos Vietos projekto 

paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos sutarties formos.  

Valdybos pirmininkas I. Petkevičius pasiūlė pagal šią VPS priemonę vietos projekto bendrosioms 

išlaidoms, t.y. atlyginimui konsultantams už konsultacijas, susijusias su verslo planų (veiklos ir (arba) 

projekto aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, taip[ pat numatyti, kad jos negali viršyti 5 proc. 

kitų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. Dauguma valdybos narių tokiam siūlymui pritarė.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonę „Privataus sektoriaus 

socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 kartu su pridedamais priedais. 

 

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

aplinkos kaime kūrimas“ priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-2 kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos 

sutarties formos). 

 

BALSUOJA: „už“ – 11 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

3. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto "Patrauklios aplinkos kaime 

gyventi kūrimas" priemonės "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-3 patvirtinimas. 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS II prioriteto "Patrauklios aplinkos kaime gyventi kūrimas" priemonę "Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Aprašas 

parengtas vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis. Kartu su Aprašu kaip priedai yra parengta Vietos 

projekto paraiškos forma. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

VPS II prioriteto "Patrauklios aplinkos kaime gyventi kūrimas" priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 kartu su pridedamu priedu.    
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NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS II prioriteto "Patrauklios aplinkos 

kaime gyventi kūrimas" priemonę "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-3 kartu su pridedamu priedu (Vietos projekto paraiškos forma).  

 

BALSUOJA: „už“ – 11 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

4. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto "Patrauklios aplinkos kaime 

gyventi kūrimas" priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ 

veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS II prioriteto "Patrauklios aplinkos kaime gyventi kūrimas" priemonės „Jaunimo 

užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo 

iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2. Aprašas parengtas vadovaujantis VP administravimo 

taisyklėmis. Kartu su Aprašu kaip priedai yra parengtos Vietos projekto paraiškos ir Jungtinės veiklos 

sutarties formos. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

VPS II prioriteto "Patrauklios aplinkos kaime gyventi kūrimas" priemonės „Jaunimo užimtumo ir 

integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų 

kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 kartu su pridedamais priedais.  

 

NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS II prioriteto "Patrauklios aplinkos 

kaime gyventi kūrimas" priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų 

rėmimas“ veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 kartu 

su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos ir Jungtinės veiklos sutarties formos). 

 

BALSUOJA: „už“ – 11 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

5. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 paskelbimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė pristatė, kad paprastas kvietimas teikti vietos projektus 

Nr. 5 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. 5 

skelbiamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemones „NVO 

socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 ir „Privataus sektoriaus socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2, VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos kaime gyventi 

kūrimas“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-3, priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ 

veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2. Šiam kvietimui 

numatoma bendra suma 287 757 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai 

penkiasdešimt septyni eurai), iš kurių priemonei „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-1 būtų skirti 146 318 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika 

eurų), priemonei „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 – 73 

159 Eur (septyniasdešimt trys tūkstančiai šimtas penkiasdešimt devyni eurai), priemonei  „Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 – 48 771 Eur 

(keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras), priemonės „Jaunimo 

užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sričiai „Parama jaunimo 

verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 – 19 509 Eur (devyniolika tūkstančių penki 

šimtai devyni eurai). Kvietimo teikti vietos projektus galiojimo datos (paraiškų surinkimo terminas) 

numatomas nuo 2018 m. liepos 23 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 15.00 val. Paraiškos turi būti 
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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. 5 formą.  

 

NUTARTA:  

1. Paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 5, numatant kvietimo galiojimą (paraiškų 

surinkimo terminą) nuo 2018 m. liepos 23 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 15.00 val. 

2. Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 formą.  

 

BALSUOJA: „už“ – 11 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

6. SVARSTYTA. Užbaigtų vietos projektų stebėsena vietos projektų kontrolės laikotarpiu.  

Kalbėjo VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė, kuri valdybos narius informavo, kad 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atliko ex-post patikras 

Eglės Adomaitienės vietos projektui „Eglės Adomaitienės svečių namų įrengimas“ Nr. LEADER-15-

KELMĖ-11-002 ir Virginijaus Adomavičiaus vietos projektui „Virginijaus Adomavičiaus mobilusis 

autoservisas“ Nr. LEADER-15-KELMĖ-11-004. Ex-post rezultatai yra neigiami, nes abiejų tikrintų projektų 

atveju, buvo praleisti draudimo pratęsimo terminai.  

VPS administravimo vadovė valdybos narius supažindino su gautais E. Adomaitienės ir V. 

Adomavičiaus paaiškinimais kodėl buvo praleisti draudimo pratęsimo terminai. Kadangi abu paramos 

gavėjai neatitiktį ištaisė ir toliau laikosi paramos gavimo sąlygų, valdybos pirmininkas Ildefonsas 

Petkevičius pasiūlė projektą administruoti toliau, t.y. įtariamo pažeidimo procedūrų nepradėti.   

 

NUTARTA: 1.  Eglės Adomaitienės vietos projektą „Eglės Adomaitienės svečių namų įrengimas“ 

Nr. LEADER-15-KELMĖ-11-002 administruoti toliau, t.y. įtariamo pažeidimo procedūrų nepradėti.   

2. Virginijaus Adomavičiaus vietos projektą „Virginijaus Adomavičiaus mobilusis autoservisas“ Nr. 

LEADER-15-KELMĖ-11-004 administruoti toliau, t.y. įtariamo pažeidimo procedūrų nepradėti.   

 

BALSUOJA: „už“ – 11 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

7. Kiti klausimai, informacija.  

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

Nr. 4 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.  

VPS administravimo vadovė taip pat informavo, kad Agentūros įsakymu skirta parama antrojo 

kvietimo metu gautam  Pakražančio gimnazijos vietos projektui „Kelmės r. Pakražančio gimnazijos 

krepšinio aikštelės sutvarkymas“. Šiuo metu rengiamas vietos projekto vykdymo sutartis, kuri artimiausiu 

laiku, suderinus su Agentūra ir pareiškėju, bus pasirašyta.  

Šiais klausimais sprendimai nebuvo priimami.  

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


