
 

 

 

KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. GEGUŽĖS 27 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. gegužės 27 d. Nr. PAK-10 

Kelmė 

 

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“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų 

rėmimas“ veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ ir „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų 

kūrimuisi“, priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų 

paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ ir „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“, 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 

Prašoma 

paramos suma, 

Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS I prioriteto priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir 

neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1 

1. 
KELM-LEADER-6B-IJ-9-1-

2020 

Asociacija „Butkiškės 

bendruomenė“ 

Laisvalaikio  ir sporto erdvės 

jaunimui kūrimas Butkiškėje 
70 18 404,70 Pritarta  

2. 
KELM-LEADER-6B-JV-9-3-

2020 
Pakražančio kultūros centras 

Bendruomenių stiprybė – 

jaunoji karta 
70 12 537,69 Pritarta  
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VPS I prioriteto priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama buitinių ir 

kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1 

1. 
KELM-LEADER-6B-D-9-4-

2020 
Asociacija „Žalias vėjas“ 

Buriavimo mokyklos įkūrimas 

Tytuvėnuose, Kelmės rajone 
45 58 520,00 Pritarta 

VPS I prioriteto priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama maisto tiekimo 

grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“, kodas  LEADER-19.2-SAVA-7.2 

1.  
KELM-LEADER-3A-D-9-2-

2020 

Lietuvos uogų augintojų, 

perdirbėjų ir prekybininkų 

asociacija 

Sveikatai palankių džiovintų 

produktų iš uogų, vaisių, 

daržovių ir vaistažolių gamyba 

80 55 542,14 Pritarta 

 
 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                          Ildefonsas Petkevičius 

 

Posėdžio sekretorė           Nelė Želvienė  

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

.................. Odeta Budraitė  .................... Vygandas Každailis   

.................. Alvydas Gerbenis ...................              Vaida Linikienė ....................... Dalia Zakarienė  

.................. Ieva Jokubauskaitė ................... Ildefonsas Petkevičius   

.................. Mindaugas Kaminskas .................... Vytautas Sirusas    

 


