KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018-10-04 Nr. 8
Posėdis vyko 2018 m. spalio 4 d. 15.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, Birutės g.
4, Kelmė
Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius
Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė
Dalyvauja: valdybos nariai – Ieva Jokubauskaitė, Mindaugas Kaminskas, Vygandas Každailis,
Birutė Kukanauskienė, Vaida Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Vytautas Sirusas, Dalia Zakarienė, VVG
pirmininkė VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl antrojo kvietimo vietos projektų paraiškų, gautų pagal VPS priemonę „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" LEADER-19.2-SAVA-9, antrojo prioritetinio
sąrašo sudarymo.
2. Kiti klausimai (informacija apie penktojo kvietimo metu gautas paraiškas).
1. SVARSTYTA. Antrojo kvietimo vietos projektų paraiškų, gautų pagal VPS priemonę
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" LEADER-19.2-SAVA-9 antrojo prioritetinio
sąrašo sudarymas.
Kalbėjo VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė, kad 2018 m. rugsėjo 18 d. gautas raštas iš
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Nr. BRK-4494 „Dėl
vietos projekto paraiškos vertinimo“ kuriame pateiktos antrojo kvietimo metu gautos Užvenčio seniūnijos
bendruomenės vietos projekto paraiškos Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-2 „Užvenčio seniūnijos bendruomenės
namų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ pakartotinio atrankos vertinimo (preliminaraus
išlaidų tinkamumo) išvados. Su šiuo raštu valdybos nariai jau buvo susipažinę rugsėjo 19 d. vykusio
valdybos posėdžio metu. Agentūra grąžino vietos projektą pakartotiniam atrankos vertinimui.
Antrojo kvietimo teikti vietos projektus metu pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse" LEADER-19.2-SAVA-9 buvo gautos 4 (keturios) vietos projektų paraiškos:
Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos vietos projektas „Rekreacinės zonos sukūrimas Liolių
miestelyje“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-1), Užvenčio seniūnijos bendruomenės vietos projektas
„Užvenčio seniūnijos bendruomenės namų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (reg. Nr.
KELM-LEADER-6B-I-2-2), Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos vietos projektas
„Multifunkcinės aikštelės įrengimas Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyne“ (reg.
Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-7) ir Kelmės r. Elvyravos pagrindinės mokyklos vietos projektas „Kelmės
rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos stadiono sutvarkymas“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-8).
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 2017 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymo Nr. 3D-559 redakcija) (toliau – Vietos projektų administravimo taisyklės) ir 2014 – 2020 m.
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 (Procedūrų aprašas) jau buvo atliktas gautų vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas. VPS
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" LEADER-19.2-SAVA-9 antrojo
kvietimo biudžetas sudarė 58 528,00 Eur paramos lėšų. Atlikus vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės)
vertinimą, visos keturios vietos projektų paraiškos įvertintos 100 balų. Liolių pagrindinės mokyklos ir
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Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos vietos projektų paraiškų tinkamumas vertinamas
Agentūroje, Elvyravos pagrindinės mokyklos projekto preliminarus išlaidų tinkamumas buvo atliktas VVG,
o Užvenčio seniūnijos bendruomenės preliminarų išlaidų tinkamumą pakartotinai įvertino Agentūra pagal
pateiktą skundą, antrą kartą atlikti tą patį darbą nebėra prasmės.
Taip pat VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė informavo valdybos narius, kad gautas
Elvyravos pagrindinės mokyklos raštas Nr. (1.12) S-130 „Dėl paraiškos administravimo nutraukimo“,
kuriame prašoma nutraukti vietos projekto „Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos stadiono
sutvarkymas“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-8) administravimą, todėl ši paraiška išbraukiama iš gautų
vietos projektų paraiškų sąrašo. Likusiųjų trijų vietos projektų paraiškų prašoma paramos suma sudaro 83
167,26 Eur, t.y. 24 639,26 Eur viršija antrojo kvietimo biudžetą, numatytą šiai priemonei. Vadovaujantis
Vietos projektų administravimo taisyklėmis, jeigu keliems vietos projektams pridėtinės vertės (kokybės)
vertinimo metu skiriama ta pati (vienoda) balų suma, tačiau nepakanka kvietimo biudžeto lėšų, turi būti
sudaromas preliminarus antrasis prioritetinis sąrašas pagal antrinius prioritetinius kriterijus, t.y. sudėlioti
pirmumo tvarka visas vietos projekto paraiškas, surinkusias vienodą balų skaičių ir pripažinti dalį (kuriai
užtektų kvietimo biudžeto lėšų) vietos projektų finansuotinais iš paramos VPS įgyvendinti lėšų. Valdybos
pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 98.3
papunktyje nustatytais antriniais prioritetiniais kriterijais sudaryti antrąjį preliminarųjį prioritetinį sąrašą, t.y
reitinguoti vietos projektus pagal vietos projektų paraiškų duomenis (balai netaikomi).
Valdybos nariai dar kartą susipažino su informacija, pateikta vietos projektų paraiškų 3 dalyje
„Vietos projekto idėjos aprašymas“. Reitingavimas pradėtas pagal antrinį prioritetinį kriterijų „vietos
projekto tikslinė grupė – jauni žmonės“. Susipažinę su pateikta informacija, valdybos nariai sutarė, kad
kriterijų „vietos projekto tikslinė grupė – jauni žmonės“ atitinka visos vietos projekto paraiškos, tik
pažymėjo, kad Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos vietos projektas „Multifunkcinės
aikštelės įrengimas Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyne“ (reg. Nr. KELMLEADER-6B-I-2-7) labiausiai atitinka šį kriterijų, nes partneriais yra Vaiguvos jaunimo bendruomenė
„Lyderiai“.
Sekantis taikomas antrinis prioritetinis kriterijus būtų „pareiškėjas nėra gavęs paramos iš
EŽŪFKP 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio“. Šį kriterijų atitinka visi pareiškėjai, kadangi nė
vienas nėra gavę paramos iš EŽŪFKP 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio.
Antrinį prioritetinį kriterijų „pareiškėjas nėra gavęs paramos iš EŽŪFKP 2007–2013 metų
finansavimo laikotarpio“ neatitinka nė vienas pareiškėjas, kadangi visi yra gavę finansavimą iš EŽŪFKP
2007–2013 metų finansavimo laikotarpio (yra gavę paramos ir iš VVG Strategijos).
Vertinant vietos projektų paraiškas pagal antrinį prioritetinį kriterijų „prašoma mažesnė paramos
suma vietos projektui įgyvendinti“, atsižvelgiant į pateiktose paraiškose nurodytas prašomas paramos
sumas, valdybos nariai sutarė, kad sąrašas būtų sudaromas tokia tvarka:
1. Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos vietos projektas „Multifunkcinės
aikštelės įrengimas Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyne“ (reg. Nr. KELMLEADER-6B-I-2-7), prašoma paramos suma – 25 000,00 Eur;
2. Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos vietos projektas „Rekreacinės zonos sukūrimas
Liolių miestelyje“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-1), prašoma paramos suma – 28 973,04 Eur;
3. Užvenčio seniūnijos bendruomenės vietos projektas „Užvenčio seniūnijos bendruomenės namų
atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-2), prašoma
paramos suma – 29 194,22 Eur.
Kadangi bendra prašoma paramos suma 83 167,26 Eur, viršija kvietimo biudžete numatytą paramos
sumą 58 528,00 Eur šiai VPS priemonei (viršija 24 639,26 Eur), valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius
pasiūlė balsuoti, kad tolimesniame tinkamumo vertinimo etape būtų vertinamos Kelmės r. Vaiguvos Vlado
Šimkaus pagrindinės mokyklos ir Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos vietos projektų paraiškos,
esančios antrojo prioritetinio sąrašo 1 ir 2 vietoje, bei pripažinti, kad Užvenčio seniūnijos bendruomenės
vietos projektui įgyvendinti nebus skiriama parama dėl paramos VPS priemonei įgyvendinti lėšų trūkumo.
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NUTARTA: 1. Sudaryti antrąjį preliminarųjį prioritetinį sąrašą tokia tvarka:
1.1. Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos vietos projektas „Multifunkcinės
aikštelės įrengimas Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyne“ (reg. Nr. KELMLEADER-6B-I-2-7), prašoma paramos suma – 25 000,00 Eur;
1.2. Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos vietos projektas „Rekreacinės zonos sukūrimas
Liolių miestelyje“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-1), prašoma paramos suma – 28 973,04 Eur;
1.3. Užvenčio seniūnijos bendruomenės vietos projektas „Užvenčio seniūnijos bendruomenės namų
atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-2), prašoma
paramos suma – 29 194,22 Eur.
2. Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos vietos projekto „Multifunkcinės
aikštelės įrengimas Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyne“ (reg. Nr. KELMLEADER-6B-I-2-7) ir Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos vietos projekto „Rekreacinės zonos
sukūrimas Liolių miestelyje“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-1) paraiškų, kurioms pakanka kvietimo VPS
priemonei biudžeto lėšų, atrankos vertinimą laikyti baigtu.
3. Pripažinti, kad Užvenčio seniūnijos bendruomenės vietos projektui „Užvenčio seniūnijos
bendruomenės namų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6BI-2-2), įgyvendinti nebus skiriama parama dėl paramos VPS priemonei įgyvendinti lėšų trūkumo.
BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.
2. Kiti klausimai, informacija.
VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė informavo valdybos narius apie penktojo kvietimo metu
gautas vietos projektų paraiškas ir jų atrankos (pridėtinės vertės (kokybės) ir preliminaraus išlaidų
tinkamumo) vertinimo eigą.
Šiuo klausimu sprendimai nebuvo priimami.

Posėdžio pirmininkas

Ildefonsas Petkevičius

Posėdžio sekretorė

Nelė Želvienė

