
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-06-14 Nr. 7 

 

Posėdis vyko 2019 m. birželio 14 d. 11.30 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, Birutės 

g. 4, Kelmė  

Posėdžio pirmininkas Vaclovas Andrulis  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Vaclovas Andrulis, Odeta Budraitė, Alvydas Gerbenis, Ieva 

Jokubauskaitė, Mindaugas Kaminskas, Vygandas Každailis, Vaida Linikienė, Vytautas Sirusas, Ramūnas 

Vaitiekūnas, Dalia Zakarienė, VVG pirmininkė VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė.    

 

DARBOTVARKĖ. 

1. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 pagal VPS priemonę „NVO socialinio 

verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 ir VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno 

nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų 

paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 finansavimo sąlygų aprašų keitimo. 

2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 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.  

3. Dėl Kristinos Bertašienės priėmimo dirbti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 

VPS finansininkės pareigose.  

 

1. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 pagal VPS priemonę „NVO 

socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 ir VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų 

pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų 

paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 finansavimo sąlygų aprašų keitimas. 

 

Valdybos nariai Vygandas Každailis ir Vytautas Sirusas siekiant būti nešališkais ir išvengti interesų 

konflikto, nusišalino nuo šio klausimo svarstymo.  

 

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

šeštojo kvietimo vietos projektų paraiškas, pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 ir VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo 

iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-7.1 iškilo klausimų dėl mažiausiai privalomo surinkti balų skaičiaus pagal vietos 

projektų atrankos kriterijus.  

Pagal šias šeštojo kvietimo priemones/veiklos sritis sritį vietos projektų finansavimo sąlygų apraše 

(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 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-559 redakcija) (toliau – 

Vietos projektų administravimo taisyklės). Parengtas FSA VVG valdybos patvirtintas 2019 m. sausio 29 d. 

protokolu Nr. 1, paraiškų  rinkimas vyko nuo vasario 25 d. iki balandžio 24 d. Prieš prasidedant paraiškų 

rinkimo laikotarpiui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-64 ir 

2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-84 buvo pakeistos Vietos projektų administravimo taisyklės. 
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Pareiškėjai rengdami vietos projektų paraiškas vadovavosi aktualia Vietos projektų administravimo taisyklių 

redakcija.  

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 

reikalavimų, įsipareigojimų, atrankos kriterijų, tinkamų finansuoti išlaidų – keitimu. Vadovaujantis Vietos 

projektų administravimo taisyklių 62.2 punktu vietos projektų vertinimo 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. 6 pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 ir VPS 

priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 

veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 

finansavimo sąlygų aprašo 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. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija ir papildyti FSA 1.1. punktą, nurodant 

suvestinę redakciją nuo 2019-02-15. Taip pat, atsižvelgiant į Vietos projektų administravimo taisyklių 

pakeitimus, patikslinti išnašą dėl kontrolės laikotarpio. Tokiu atveju, vertinant vietos projektų paraiškas, 

vertintojams būtų aiškiau apibrėžta kuria taisyklių redakcija vadovautis. Posėdžio pirmininkas pasiūlė pritarti 

tokiam keitimui.  

 

NUTARTA:  

1. Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 finansavimo sąlygų aprašus pagal VPS 

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

„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį 

„Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 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 (suvestinė redakcija nuo 2019-02-15)).  

2. Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 finansavimo sąlygų aprašus pagal VPS 

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

„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį 

„Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 1.1 eilutėse esančią 

išnašą, įrašant, kad Vietos projekto kontrolės laikotarpis – trejų metų laikotarpis nuo vietos projekto, 

susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio 

mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo VPS vykdytojai dienos. 

 

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

 

2. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 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. 

 

Valdybos nariai Mindaugas Kaminskas ir Vytautas Sirusas siekiant būti nešališkais ir išvengti 

interesų konflikto, nusišalino nuo šio klausimo svarstymo. 

 

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

kvietimo teikti vietos projektų paraiškas finansavimo sąlygų aprašuose pagal VPS priemonės „Privataus 
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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, patvirtintuose 2019 m. vasario 28 d. valdybos posėdžio 

protokolu Nr. 2, 1.1 eilutėse nurodyta, kad Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo tvarka nustatoma 

vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija. Siūloma šį sakinį papildyti įrašant 

„suvestinė redakcija nuo 2019-02-15“, taip būtų išvengta nereikalingų interpretacijų vertinant vietos projektų 

paraiškas, nes gegužės 20 d. Žemės ūkio ministro įsakymu buvo keičiamos Vietos projektų administravimo 

taisyklės.  

 

NUTARTA. Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 finansavimo sąlygų aprašų 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 (suvestinė redakcija nuo 2019-02-15)). 

 

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

 

3. SVARSTYTA. Kristinos Bertašienės priėmimas dirbti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 

grupės VPS finansininkės pareigose. 

 

VVG pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad 2019 m. birželio 11 d. gautas Kristinos Bertašienės 

prašymas priimti ją dirbti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės VPS finansininkės pareigose, 

supažindino su jos gyvenimo aprašymu, turima patirtimi ir išsilavinimu.  

VVG pirmininkė pasiūlė priimti Kristiną Bertašienę dirbti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 

grupės VPS finansininkės pareigose nuo 2019 m. liepos 1 d. ir nustatyti 8 pareiginės algos koeficientą, nes 

2018 m. gruodžio 19 d. valdybos posėdžio sprendimu VVG VPS finansininkui buvo patvirtintas toks 

pareiginės algos koeficientas.   

 

NUTARTA:  

1. Priimti Kristiną Bertašienę dirbti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės VPS 

finansininkės pareigose nuo 2019 m. liepos 1 d.  

2. Nustatyti VPS finansininkei Kristinai Bertašienei pareiginės algos koeficientą – 8.  

 

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Vaclovas Andrulis  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


