
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-05-27 Nr. 3 

 

Posėdis vyko 2020 m. gegužės 27 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 – Odeta Budraitė, Alvydas Gerbenis, Ieva Jokubauskaitė, Mindaugas 

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

2. 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. 

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

kūrimas“ priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį 

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

LEADER-19.2-SAVA-8.1 patvirtinimo. 

4. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 paskelbimo. 

5. Dėl visuotinio Kelmės krašto partnerystės VVG narių susirinkimo organizavimo. 

6. Kiti einamieji klausimai.  

 

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 

dešimtąjį 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 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. 
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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“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

2. 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“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

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

kaime kūrimas“ priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos 

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

LEADER-19.2-SAVA-8.1 patvirtinimas. 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

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

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

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

Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 kartu su pridedamais priedais. 

 

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

gyventi kaime kūrimas“ priemonės „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir 

aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto 

paraiškos ir Jungtinės veiklos sutarties formos). 

 

BALSUOJA: „už“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

4. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 paskelbimas.  
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VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė pristatė, kad paprastas kvietimas teikti vietos projektus 

Nr. 10 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 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 ir priemonės „Kaimo tradicijų 

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

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

kvietimui numatoma bendra suma 71 571 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai 

septyniasdešimt vienas euras), iš kurių 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 – 12 218 Eur (dvylika tūkstančių du šimtai 

aštuoniolika eurų), veiklos sričiai „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-5.2 – 19 626 Eur (devyniolika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt šeši eurai) ir priemonės „Kaimo 

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

išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 – 39 727 

Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt septyni eurai). Kvietimo teikti vietos projektus 

galiojimo data (paraiškų surinkimo terminas) numatoma nuo 2020 m. birželio 15 d. 8.00 val. iki 2020 m. 

rugpjūčio 14 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. 10 formą.  

 

NUTARTA:  

1. Paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 10, numatant kvietimo galiojimą (paraiškų 

surinkimo terminą) nuo 2020 m. birželio 15 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 15.00 val. 

2. Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 10 formą.  

 

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

 

5. SVARSTYTA. Visuotinio Kelmės krašto partnerystės VVG narių susirinkimo organizavimas. 

VVG pirmininkė Nelė Želvienė pasiūlė valdybos nariams apsvarstyti klausimą dėl visuotinio 

susirinkimo organizavimo. Valdybos pirmininkas pasiūlė visuotinį susirinkimą organizuoti birželio 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.  

 

6. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai.   

VVG pirmininkė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su Strategijos įgyvendinimo eiga, 

pradėtu tarpiniu Strategijos vertinimu ir preliminariais rezultatais. Šiuo klausimu sprendimai nebuvo 

priimami.  

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


