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SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 

grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir priemonės „Jaunimo užimtumo ir 

integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“, atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų 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“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos 

aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas  

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Pareiškėjo 

prašyta 

paramos 

suma, Eur 

Vertinimo 

metu 

nustatyta 

preliminari 

paramos 

lėšų suma 

iki, Eur 

Didžiausia 

galima 

paramos 

lyginamoji 

dalis iki, 

proc. 

Paramos suma, Eur 

EŽŪFKP 

lėšos (85 

proc. 

paramos 

sumos) 

LR 

valstybės 

biudžeto 

lėšos (15 

proc. 

paramos 

sumos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1. 

KELM-

LEADER-1C-

M-5-1-2018 

Asociacija „Šaukėnų 

miestelio 

bendruomenė“ 

„Pokyčių link“ 65 
43 324,00 

(su PVM) 

43 324,00 

(su PVM) 
100 36 825,40 6 498,60 

     IŠ VISO: 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. 

KELM-

LEADER-6A-

SV-5-2-2018 

Padubysio kaimo 

bendruomenė 

Aktyvaus poilsio ir 

sveikos gyvensenos 

veiklų vykdymas 

Padubysyje 

65 
19 392,49 

(su PVM) 

19 392,49 

(su PVM) 
95 16 483,62 2 908,87 

     IŠ VISO: 19 392,49  - - 

     IŠ VISO: 62 716,49 - 53 309,02 9 407,47 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                         Ildefonsas Petkevičius  

 

Posėdžio sekretorė                   Nelė Želvienė  

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

.................. Vaclovas Andrulis  .................... Vaida Linikienė ....................... Vilija Virbickė 

.................. Odeta Budraitė  ................... Ildefonsas Petkevičius ....................... Dalia Zakarienė 

.................. Ieva Jokubauskaitė ................... Vytautas Sirusas    

  ................... Ramūnas Vaitiekūnas   

 

 


