
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-02-25 Nr. 1 

 

Posėdis vyko 2020 m. vasario 25 d. 13.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, Birutės 

g. 4, Kelmė  

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Vaclovas Andrulis, Alvydas Gerbenis, Ieva Jokubauskaitė, Mindaugas 

Kaminskas, Vygandas Každailis, Vaida Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Vytautas Sirusas, Ramūnas 

Vaitiekūnas, Dalia Zakarienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė-Abrutienė, VPS 

finansininkė Kristina Bertašienė, VVG pirmininkė VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė.  

 

DARBOTVARKĖ. 

1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime 

kūrimas" priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi 

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

7.1 patvirtinimo. 

2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime 

kūrimas" priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų 

perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-7.2 patvirtinimo. 

3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime 

kūrimas“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos 

sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-5.1 patvirtinimo. 

4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime 

kūrimas“  priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos 

sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 patvirtinimo. 

5. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 paskelbimo. 

6. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Jaunimo užimtumo ir 

integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir 

neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 ir priemonės „Kaimo tradicijų 

puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas 

saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2  finansavimo sąlygų aprašų keitimo. 

7. 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.  

8. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Kaimo tradicijų 

puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų 

išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 ir 

„Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2  

finansavimo sąlygų aprašų keitimo. 

9. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo. 
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10. Dėl VVG administracijos darbuotojų komandiruotės į Kroatiją (dalyvavimas tarptautiniame 

seminare Kroatijoje „Vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas LEADER 

metodu: Kroatijos patirtis“).  

11. Dėl naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimo, esamų narių 

pašalinimo ir/ar narystės sustabdymo. 

12. Dėl visuotinio ataskaitinio Kelmės krašto partnerystės VVG narių susirinkimo organizavimo. 

13. Kiti einamieji klausimai (dėl tarptautinio projekto rengimo).  

 

Prieš pradedant svarstyti posėdžio darbotvarkės klausimus, VVG pirmininkė Nelė Želvienė valdybos 

narius dar kartą informavo apie viešųjų ir privačių interesų deklaravimą bei galimą interesų konfliktą. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius informavo, kad šiame VPS įgyvendinimo etape, skelbiant 

aštuntąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas bei tvirtinant finansavimo sąlygų aprašus, posėdyje 

dalyvavę valdybos nariai neįžvelgė galimo interesų konflikto.   

 

1. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" 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 patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas" 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. Aprašas parengtas 

vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis, kartu kaip priedai yra parengtos Vietos projekto paraiškos, 

Verslo plano, Jungtinės veiklos sutarties formos. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

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

su pridedamais priedais. 

 

NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" 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 kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos 

sutarties formos). 

 

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

 

2. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų 

perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas" priemonės 

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

„Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-7.2. Aprašas parengtas vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis, kartu kaip priedai yra 

parengtos Vietos projekto paraiškos, Verslo plano ir Jungtinės veiklos sutarties formos. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-7.2 kartu su pridedamais priedais. 
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NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios 

aplinkos kaime kūrimas" priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų 

kūrimosi skatinimas" veiklos sritį „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų 

perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos, verslo 

plano ir Jungtinės veiklos sutarties formos). 

 

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

 

3. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi 

kaime kūrimas“  priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ 

veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-5.1 patvirtinimas. 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Jaunimo 

užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, 

kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1. Aprašas parengtas 

vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis, kartu kaip priedai yra parengtos Vietos projekto paraiškos ir 

Jungtinės veiklos sutarties formos. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 kartu su 

pridedamais priedais. 

 

NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos 

gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų 

rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2. kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos ir Jungtinės veiklos 

sutarties formos). 

 

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

 

4. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi 

kaime kūrimas“  priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ 

veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 patvirtinimas. 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Jaunimo 

užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo 

iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2. Aprašas parengtas vadovaujantis VP administravimo 

taisyklėmis, kartu kaip priedai yra parengtos Vietos projekto paraiškos ir Jungtinės veiklos sutarties formos. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 kartu su 

pridedamais priedais. 

 

NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos 

gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų 

rėmimas“ veiklos sritį „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2. 

kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos ir Jungtinės veiklos sutarties formos). 

 

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

 

5. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 paskelbimas.  
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VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė pristatė, kad paprastas kvietimas teikti vietos projektus 

Nr. 9 bus skelbiamas pagal keturias Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 - 2023 metų 

vietos plėtros strategijos priemones/veiklos sritis.   

VPS administravimo vadovė kalbėjo, kad paprastas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9 

skelbiamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės 

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

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

tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 bei 

pagal II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Jaunimo užimtumo ir 

integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir 

neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 ir „Parama jaunimo verslumo 

iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2. Šiam kvietimui numatoma bendra suma 296 895 Eur 

(du šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai), iš kurių priemonės 

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

„Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 būtų skirta 117 054 

Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių penkiasdešimt keturi eurai), veiklos sričiai „Parama maisto 

tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2 – 117 

054 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių penkiasdešimt keturi eurai), priemonės „Jaunimo užimtumo ir 

integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sričiai „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir 

neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 – 43 161 Eur (keturiasdešimt 

trys tūkstančiai šimtas šešiasdešimt vienas euras) ir veiklos sričiai „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų 

kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 – 19 626 Eur (devyniolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt šeši 

eurai). Kvietimo teikti vietos projektus galiojimo data (paraiškų surinkimo terminas) numatoma nuo 2020 m. 

kovo 16 d. 8.00 val. iki 2020 m. balandžio 30 d. 15.00 val. Paraiškos turi būti pateiktos asmeniškai 

pareiškėjo arba jo įgalioto asmens, kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį) nebūtų priimamos.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė pritarti šiam siūlymui ir patvirtinti paprasto 

kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 formą.  

 

NUTARTA:  

1. Paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 9, numatant kvietimo galiojimą (paraiškų 

surinkimo terminą) nuo 2020 m. kovo 16 d. 8.00 val. iki 2020 m. balandžio 30 d. 15.00 val. 

2. Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 9 formą.  

 

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

 

6. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 pagal VPS priemonę „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Jaunimo 

užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį Parama laisvalaikio, sporto, 

kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 ir priemonės „Kaimo 

tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų 

skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2  finansavimo sąlygų aprašų keitimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė kalbėjo, kad pagal VPS priemonę „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Jaunimo 

užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį Parama laisvalaikio, sporto, 

kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 ir priemonės „Kaimo 

tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų 

skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašuose (toliau – FSA) 1.1 eilutėje yra nurodyta išnaša, kad „Vietos projekto kontrolės laikotarpis – 

penkerių metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į verslą, prekių gamybą, paslaugų 

teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo dienos“. 
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-64 buvo pakeistos 

Vietos projektų administravimo taisyklės, kuriose nurodyta, 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 vietos plėtros strategijos vykdytojai dienos“.   

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 62.3 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. 2 pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-9, priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ 

veiklos sritį Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-5.1 ir priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų 

rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų aprašų keitimui, kad būtų pašalinta išnaša apie vietos projektų kontrolės 

laikotarpį. Valdybos pirmininkas pasiūlė pritarti tokiam keitimui 

 

NUTARTA: Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 finansavimo sąlygų aprašus 

pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-9, priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos 

sritį Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui Nr. LEADER-19.2-

SAVA-5.1 ir priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį 

„Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 1.1 eilutėje 

panaikinant išnašą dėl vietos projekto kontrolės laikotarpio.   

 

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

 

7. 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) 1.1 eilutėje yra 

nurodyta išnaša, kad „Vietos projekto kontrolės laikotarpis – penkerių metų laikotarpis nuo vietos projekto, 

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

įvertinimo dienos“.  

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-64 buvo pakeistos 

Vietos projektų administravimo taisyklės, kuriose nurodyta, 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 vietos plėtros strategijos vykdytojai dienos“.   

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 62.3 punktu vietos projektų įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu FSA 
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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 būtų pašalinta išnaša apie vietos projektų kontrolės laikotarpį. Valdybos pirmininkas pasiūlė pritarti 

tokiam keitimui.  

 

NUTARTA: 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 eilutėje panaikinant išnašą dėl 

vietos projekto kontrolės laikotarpio.   

 

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

 

8. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal VPS priemonę „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Kaimo tradicijų 

puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų 

išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 ir 

„Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2  

finansavimo sąlygų aprašų keitimas. 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė kalbėjo, kad pagal VPS priemonę „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9, priemonės „Kaimo tradicijų 

puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų 

išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 ir 

„Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2 vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašuose (toliau – FSA) 1.1 eilutėje yra nurodyta išnaša, kad „Vietos projekto 

kontrolės laikotarpis – penkerių metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į verslą, 

prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo dienos“. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3D-64 buvo pakeistos 

Vietos projektų administravimo taisyklės, kuriose nurodyta, 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 vietos plėtros strategijos vykdytojai dienos“.   

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 62.3 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. 4 pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-9, priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos 

sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8.1 ir „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8.2 finansavimo sąlygų aprašų keitimui, kad būtų pašalinta išnaša apie vietos projektų 

kontrolės laikotarpį. Valdybos pirmininkas pasiūlė pritarti tokiam keitimui.  
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NUTARTA: Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 finansavimo sąlygų aprašus 

pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-9, priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis  

„Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8.1 ir „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8.2 1.1 eilutėje panaikinant išnašą dėl vietos projekto kontrolės laikotarpio.   

 

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

 

9. SVARSTYTA. VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 metus patvirtinimo. 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su kaimo vietovių VPS 

metine įgyvendinimo ataskaita (toliau – Ataskaita), kuri parengta pagal Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau 

VPS administravimo taisyklės) 2 ir 7 priedus bei atsižvelgiant į 2019 m. atliktus veiksmus ir pasiektus 

rodiklius, kurie buvo numatyti VPS. Kartu su kvietimu į valdybos posėdį Ataskaita buvo išsiųsta visiems 

valdybos nariams. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė Ataskaitą patvirtinti.  

 

NUTARTA: Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės kaimo vietovių VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus.  

 

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

 

10. SVARSTYTA. VVG administracijos darbuotojų komandiruotė į Kroatiją (dalyvavimas 

tarptautiniame seminare Kroatijoje „Vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros 

strategijas LEADER metodu: Kroatijos patirtis“). 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė informavo, kad 2020 m. gegužės 6 – 10 d. Kroatijoje 

vyks tarptautinis seminaras „Vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas 

LEADER metodu: Kroatijos patirtis“ bei supažindino su seminaro programa. Vadovaujantis VPS 

administravimo taisyklėmis, kai komandiruotė yra į užsienį, VPS vykdytojos darbuotojai turi būti 

komandiruojami VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sprendimu. Valdybos pirmininkas pasiūlė į 

tarptautinį seminarą komandiruoti VPS administravimo vadovę Nelę Želvienę ir finansininkę Kristiną 

Bertašienę. Valdybos nariai pasiūlymui pritarė.  

 

NUTARTA. Į Kroatijoje vykstantį tarptautinį seminarą „Vietos veiklos grupių geroji patirtis 

įgyvendinant vietos plėtros strategijas LEADER metodu: Kroatijos patirtis“) komandiruoti VPS 

administravimo vadovę Nelę Želvienę ir finansininkę Kristiną Bertašienę. 

 

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

 

11. SVARSTYTA. Naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimas, esamų 

narių pašalinimas ir/ar narystės sustabdymas. 

Kalbėjo VVG pirmininkė Nelė Želvienė, kuri valdybos narius informavo, kad remiantis įstatų 4.4 

punktu, naujų narių priėmimo, atsisakymo priimti ir narystės sustabdymo klausimą sprendžia valdyba, kurios 

sprendimui turi pritarti visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip ½ visų dalyvaujančių narių balsais. Šiuo 

metu yra gauti Asociacijos „Rojus vaikams“ (atstovė Diana Sungailė“), Pabariukų kaimo bendruomenės 

"Dubysos slėnis" (atstovas Donatas Koryzna) ir Bendruomenės "Šaltenių pašvaistė" (atstovas Kęstutis 

Razminas) prašymai stoti į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narius.  
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Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė valdybai balsuoti už Asociacijos „Rojus 

vaikams“, Pabariukų kaimo bendruomenės "Dubysos slėnis" ir Bendruomenės "Šaltenių pašvaistė" priėmimą 

į VVG narius. 

VVG pirmininkė taip pat pateikė informaciją, kad remiantis įstatų 4.5 punktu asociacijos narys gali 

būti pašalintas už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą, taip pat, jei nustatyta tvarka nemoka nario 

mokesčio. Šiuo metu nario mokesčio už 2019 metus nėra sumokėjusi Visuomeninė organizacija „Berželio 

bendruomenė“, taip pat gautas Gipoldo Karklelio prašymas išbraukti iš narių.   

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė valdybai balsuoti už Gipoldo Karklelio ir 

Visuomeninės organizacijos „Berželio bendruomenė“ pašalinimą iš VVG narių. 

 

NUTARTA: 1. Remiantis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatais bei atsižvelgiant į 

pateiktus prašymus priimti Asociaciją „Rojus vaikams“, Pabariukų kaimo bendruomenę "Dubysos slėnis" ir 

Bendruomenę "Šaltenių pašvaistė" į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narius.  

2. Remiantis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatų 4.5 punktu išbraukti iš VVG 

narių Gipoldą Karklelį ir Visuomeninę organizaciją „Berželio bendruomenė“. 

 

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

 

12. SVARSTYTA. Visuotinio ataskaitinio Kelmės krašto partnerystės VVG narių susirinkimo 

organizavimas. 

VVG pirmininkė Nelė Želvienė pasiūlė valdybos nariams apsvarstyti klausimą dėl visuotinio 

ataskaitinio susirinkimo organizavimo. Valdybos pirmininkas pasiūlė visuotinį susirinkimą organizuoti 

balandžio mėn. antroje pusėje ir paprašė, kad VVG administracija iki sekančio valdybos posėdžio 

pasidomėtų kur būtų galima tinkamas patalpas bei suderinti  datą. Bendru susitarimu buvo pritarta 

pasiūlymui.  

 

13. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai (tarptautinio projekto rengimas). 

VPS viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė informavo valdybos narius apie 

galimybę teikti tarptautinį projektą, kurio koordinatoriumi būtų Graikijos VVG. Šiuo metu vyksta 

susirašinėjimas dėl projekto idėjos, numatomų veiklų, projekte dalyvautų ir partneriais būtų vietos veiklos 

grupės iš Graikijos, Portugalijos, Kroatijos, Bulgarijos ir Lenkijos, iš viso apie 25 dalyvius. Valdybos nariai 

bendru susitarimu pritarė galimybei dalyvauti tarptautiniame projekte.    

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


