
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2018-12-19 Nr. 10 

 

Posėdis vyko 2018 m. gruodžio 19 d. 14.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, 

Birutės g. 4, Kelmė  

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Odeta Budraitė, Mindaugas Kaminskas, Vygandas Každailis, Birutė 

Kukanauskienė, Ildefonsas Petkevičius, Vytautas Sirusas, Vilija Virbickė, Dalia Zakarienė, VPS finansininkė 

Jolanta Stupurienė, VVG pirmininkė VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė.    

 

DARBOTVARKĖ. 

1.  Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 pagal VPS priemonės „Privataus verslo 

sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų 

vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašų keitimo. 

2. Dėl VPS administracijos darbuotojų darbo užmokesčio nuo 2019 m. sausio 1 d.  

3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos 

keitimo. 

4. Kiti klausimai (informacija apie VPS įgyvendinimą, paraiškų vertinimą ir kita informacija, 

susijusi su administravimo taisyklių pakeitimais, planai 2019 metams). 

 

1. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 pagal VPS priemonės „Privataus 

verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio 

veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 

realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašų keitimas. 

 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė kalbėjo, kad pagal VPS priemonės „Privataus verslo 

sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų 

vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6.2 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašuose (toliau – FSA) nurodyta, kad Vietos 

projektų atrankos ir įgyvendinimo tvarką nustato Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos 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 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-11-25)) (toliau – 

Vietos projektų administravimo taisyklės). Parengti FSA su Nacionaline mokėjimo agentūra prie žemės ūkio 

ministerijos (toliau – Agentūra) suderinti 2018 m. sausio 9 d. raštu Nr. BRK-103, VVG valdybos patvirtinti 

2018 m. sausio 16 d. protokolu Nr. 1, paraiškų  rinkimas vyko nuo sausio 22 d. iki kovo 20 d.  

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-226 buvo 

patvirtinta Vietos projektų administravimo taisyklių nauja redakcija, kuria vadovaujantis įgyvendinant vietos 

projektus pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos 

sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir „Parama žemės 

ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 pastebėtas neatitikimas Vietos 

projektų administravimo taisyklių 23.1.5 nurodytiems ekonominio gyvybingumo rodikliams, kurie turi būti 

skaičiuojami vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiais. 

Vietos projektų administravimo taisyklių 62 punkte numatytas FSA keitimas dėl jo trūkumų, 

susijusių su esminių finansavimo sąlygų prieštaravimu teisės aktams ir (arba) VPS – tinkamumo sąlygų ir 
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reikalavimų, įsipareigojimų, atrankos kriterijų, tinkamų finansuoti išlaidų – keitimu. Vadovaujantis Vietos 

projektų administravimo taisyklių 62.3 punktu vietos projektų įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu FSA 

keitimas gali būti atliekamas tuo atveju, jeigu keitimu nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų 

lygiateisiškumas ir teisėti lūkesčiai.   

VPS administravimo vadovė prašo valdybos narius pritarti paprasto kvietimo teikti vietos projektus 

Nr. 3 pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis 

„Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir „Parama žemės ūkio 

produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašų keitimui, 

kad Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo tvarka būtų nustatoma vadovaujantis Vietos projektų 

administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 

d. įsakymu Nr. 3D-226. Valdybos pirmininkas pasiūlė pritarti tokiam keitimui.  

 

NUTARTA:  

1. Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 finansavimo sąlygų aprašus pagal VPS 

priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama 

alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 ir „Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 1.1 eilutes įrašant, kad Vietos projektų atrankos 

ir įgyvendinimo tvarką nustato Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklės, patvirtintos 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).  

 

BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.  

 

2. SVARSTYTA. VPS administracijos darbuotojų darbo užmokesčio nuo 2019 m. sausio 1 d.   

VVG pirmininkė Nelė Želvienė kalbėjo, kad 2018 m. lapkričio 6 d. Lietuvos žemės ūkio ministro 

įsakymu buvo pakeistos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 

(toliau – VPS administravimo taisyklės), kuriose pasikeitė VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo 

užmokesčio apskaičiavimo tvarka.  

VPS administravimo taisyklėse numatyta, kad VPS administravimo vadovui darbo užmokestis 

apskaičiuojamas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų 

pareiginių algų koeficientai“ pateikiamos lentelės 7 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės algos 

koeficientų intervalą (išreikštą baziniais dydžiais, kurie yra nuo 7,4 iki 14 bazinių dydžių). VVG valdyba 

pritarė pasiūlymui nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatyti mėnesinį darbo užmokestį VPS administravimo vadovui 

pagal pareiginės algos koeficientą – 11.  

VPS finansininkui, VPS administratoriui ir VPS viešųjų ryšių specialistui darbo užmokestis 

apskaičiuojamas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų 

pareiginių algų koeficientai“ pateikiamos lentelės 7 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės algos 

koeficientų intervalą (išreikštą baziniais dydžiais, kurie yra nuo 6,4 iki 12 bazinių dydžių). VVG valdybos 

nariai pritarė pasiūlymui nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatyti mėnesinį darbo užmokestį VPS finansininkui, 

VPS administratoriui/viešųjų ryšių specialistui pagal pareiginės algos koeficientą – 8.  

 

NUTARTA: Patvirtinti VPS administracijos darbuotojų mėnesinį darbo užmokestį:  

1. VPS administravimo vadovui pagal pareiginės algos koeficientą – 11. 

2. VPS finansininkui, VPS administratoriui/viešųjų ryšių specialistui pagal pareiginės algos 

koeficientą – 8.  

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.  
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BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

3. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros 

strategijos keitimas.  

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė supažindino su „Kelmės 

krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos“ (toliau – Strategija) 

įgyvendinimo eigos situacija – įvykdytas planuotas veiklas, paskelbtus kvietimus ir gautas bei įvertintas 

vietos projektų paraiškas. Pagal kai kurias priemones paraiškų nebuvo gauta, todėl siekiant palankesnių 

sąlygų Strategijoje numatytų veiklų įgyvendinimui, buvo reikalingi teisinės bazės pakeitimai. Pasikeitus 

teisiniam reglamentavimui, iškilo poreikis atlikti Strategijos pakeitimus. Pirmininkė pristatė pasikeitusius 

teisės aktus:  

1. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos 

taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343, ir jų pakeitimą 2018 

m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-887. Atrankos taisyklių pakeitimai reglamentuoja didesnę didžiausios 

paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamąją dalį (80 proc. ne pelno vietos projektams, kai jį teikia NVO 

ar kitas viešasis juridinis asmuo, 80 proc. privatiems socialinio verslo vietos projektams, 95 proc. 

bendruomeninio arba NVO socialinio verslo projektams, 95 proc. ne pelno veiklos projektams, kai jį teikia 

NVO arba kitas viešasis juridinis asmuo, 100 proc. mokymų vietos projektams);  

2. Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklių nauja redakcija buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. 

įsakymu Nr. 3D-226, o 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-851 buvo atlikti pakeitimai, susiję su vietos 

projektų vertinimu.  

Atsižvelgiant į pristatytą situaciją, Nelė Želvienė pasiūlė atlikti Strategijos pakeitimus III dalyje 

„Kaip pasieksime užsibrėžtus tikslus?“ 8 skyriuje „LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir 

prioritetų įgyvendinimas“, 9 skyriuje „VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“, 10 skyriuje „VPS 

įgyvendinimo veiksmų planas“ ir 11 skyriuje „VPS finansinis planas“. 

  

NUTARTA:  

1. Pritarti „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros 

strategijos“ III dalies „Kaip pasieksime užsibrėžtus tikslus?“ 8 skyriaus „LEADER metodo principų bei 

horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas“, 9 skyriaus „VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“, 

10 skyriaus „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ ir 11 skyriaus „VPS finansinis planas“ pakeitimams, 

išdėstant nauja redakcija (pridedama).  

 

BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

4. Kiti klausimai (informacija apie VPS įgyvendinimą, paraiškų vertinimą ir kita informacija, 

susijusi su administravimo taisyklių pakeitimais, planai 2019 metams). 

VVG pirmininkė Nelė Želvienė pateikė informaciją apie VPS įgyvendinimą. Ilgai užtruko 2 

kvietimo paraiškų vertinimas pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, kuris buvo sustabdytas dėl Užvenčio seniūnijos bendruomenės 

pateikto skundo. Pirmininkė pateikė trumpą informaciją apie įvertintus projektus pagal II, III ir IV kvietimus. 

Parama yra skirta 11 vietos projektų.  

Šiuo klausimu sprendimai nebuvo priimami.  

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


