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1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir 

numeris 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija Nr. 42VS-

KS-15-1-06736-PR001 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos 

veiklos sritys 

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 tikslas: skatinti 

verslumą ir užimtumą kaime, sprendžiant socialines ir ekonomines rajono problemas bei ugdyti socialinę 

atsakomybę ir bendruomeniškumą. Priemonė orientuota į socialinių ir ekonominių problemų sprendimą bei 

inovatyvius pokyčius Kelmės rajone.  

Remiamos veiklos: 

 Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, 

daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems ir pan.) 

kūrimas; 

 Sąlygų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms, 

daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgaliesiems ir pan.) 

įsidarbinti sudarymas; 

 Savanorystę skatinančių projektų, susijusių su asmenų mokymu ir konsultavimu bei sąlygų savanorystės 

veiklai vykdyti sudarymu, rėmimas. 

 

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

tikslas: skatinti verslumą ir užimtumą kaime, sprendžiant socialines ir ekonomines rajono problemas bei ugdyti 

socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą. Priemonė skirta socialiniam verslui kurti ir plėtoti kaimo 

vietovėse. Ja siekiama spręsti socialines ir ekonomines problemas Kelmės rajone.  

Remiamos veiklos: 

 Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems 

žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, 

neįgaliesiems ir pan.) kūrimas ir plėtra; 

 Darbo vietų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems 

žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos, 

neįgaliesiems ir pan.) kūrimas kaimo vietovėje. 

 

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-3 tikslas: tobulinti žinias ir lavinti potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų įgūdžius projektų 
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rengimo ir įgyvendinimo srityse. Priemonė yra skirta vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymui bei 

įgūdžių įgijimui. Priemone siekiama gilinti žinias kaimo plėtros srityje, didinti kaimo gyventojų aktyvumą bei 

stiprinti bendradarbiavimą.  

Remiamos veiklos: 

 mokymų (verslumo, socialinio verslumo, inovacijų taikymo kaimo plėtros procesuose, lyderystės, 

kooperacijos, trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimo, perdirbimo ir kitomis temomis, susijusiomis su 

vietos plėtros strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimu) organizavimas; 

 gerosios patirties konferencijų, išvykų ir kitų veiklų, kuriomis siekiama susipažinti su Lietuvos ir užsienio 

šalių gerąją patirtimi (verslumo, socialinio verslumo, inovacijų taikymo, lyderystės, kooperacijos, trumpos 

maisto tiekimo grandinės organizavimo, perdirbimo ir kitose su vietos plėtros strategijos priemonių 

įgyvendinimu susijusiose srityse), organizavimas. 

 

VPS priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“  LEADER-

19.2-SAVA-5 tikslas: mažinti jaunų žmonių emigraciją iš kaimo, aktyvinti kaimo jaunimą integruojant jį į 

bendruomenių socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą. 

Veiklos sritimi „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 siekiama 

motyvuoti jaunus žmones gyventi ir dirbti kaime, taip mažinti migraciją iš kaimo, gerinti kaimo gyvenamosios 

aplinkos kokybę. Taip pat prisidėti vystant jaunų žmonių ekonominę veiklą kaimo vietovėse, didinant 

galimybes dalyvauti darbo rinkoje jauniems, nedirbantiems asmenims. 

Remiamos veiklos: 

 investicijos į jaunimo verslumo iniciatyvas. 

 investicijos į žmogiškuosius išteklius; 

 investicijos į sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio veiklų vykdymą.   

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

biudžetas, Eur 
287 757,00 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis 

ir kvietimo Nr. 

Nuo 2018 m. liepos 23 d. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 

Kvietimas Nr. 5 

 



3 

2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė 

 
 

Strategijos vykdytojo vadovas              ______________                                             Nelė Želvienė  

 

Atsakingas asmuo 

(VPS administravimo vadovė)                                                  _______________                                           Nelė Želvienė  

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo 

pavadinimas,  
atitinkantis VĮ 

Registrų centro 

Juridinių 

asmenų registre 

esančią 

informaciją   

Vietos 

projekto 

paraiškos 

registracijos 

data 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, 

balais 

Preliminarios tinkamos 

finansuoti išlaidos, Eur 
Preliminari paramos lėšų suma, Eur 

Pareiškėjo 

nurodytos 

Nustatytos 

vertinant 

Pareiškėjo prašoma 

Vertinant nustatytas 

preliminarus galimas 

paramos dydis, Eur 

suma, Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

dalis, % 

suma, 

 Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

dalis, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ kodas LEADER-19.2-SAVA-3 

1.1. 

KELM-

LEADER-1C-

M-5-1-2018 

Asociacija 

„Šaukėnų 

miestelio 

bendruomenė“ 

2018-09-21 65 
43 324,00 

(su PVM) 

43 324,00 

(su PVM) 

43 324,00 

(su PVM) 
100 

43 324,00 

(su PVM) 
100 

Iš viso, Eur: 43 324,00 
- 

2. VPS priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo verslumo 

iniciatyvų kūrimuisi“ kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2 

2.1. 

KELM-

LEADER-6A-

SV-5-2-2018 

Padubysio 

kaimo 

bendruomenė 

2018-09-21 65 
20 413,14 

(su PVM) 

20 413,14 

(su PVM) 

19 392,49 

(su PVM) 
95 

19 392,49 

(su PVM) 
95 

Iš viso, Eur: 19 392,49 - 

Iš viso, Eur: 62 716,49 - 


