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1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir 

numeris 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KS-15-

1-06736-PR001 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos 

veiklos sritys 

VPS priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“  LEADER-19.2-

SAVA-5 tikslas: mažinti jaunų žmonių emigraciją iš kaimo, aktyvinti kaimo jaunimą integruojant jį į bendruomenių 

socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą. 

Veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ LEADER-

19.2-SAVA-5.1 skirta paskatinti kaimo jaunimą imtis bendrų iniciatyvų, skatinti jaunimo socialinę, kultūrinę, 

turiningo laisvalaikio, pažintinę, švietėjišką veiklą, taip mažinant žalingų įpročių paplitimą ir didinant jaunimo 

motyvaciją likti kaime. 
Remiamos veiklos: 

➢ jaunimui patrauklių laisvalaikio, kultūros veiklų organizavimas, naujoviškų, netradicinių užimtumo 

galimybių sudarymas; 

➢ sporto veiklos aktyvinimas, klubų kūrimas; 

➢ neformalaus švietimo veiklų organizavimas; 

➢ jaunimo erdvių kūrimas. 

 

Veiklos sritimi „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 siekiama 

motyvuoti jaunus žmones gyventi ir dirbti kaime, taip mažinti migraciją iš kaimo, gerinti kaimo gyvenamosios 

aplinkos kokybę. Taip pat prisidėti vystant jaunų žmonių ekonominę veiklą kaimo vietovėse, didinant galimybes 

dalyvauti darbo rinkoje jauniems, nedirbantiems asmenims. 

Remiamos veiklos: 

➢ investicijos į jaunimo verslumo iniciatyvas. 

➢ investicijos į žmogiškuosius išteklius; 

➢ investicijos į sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio veiklų vykdymą.   

 

VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ LEADER-19.2-

SAVA-8 tikslas: didinti socialinį, kultūrinį ir visuomeninį Kelmės rajono gyventojų potencialą bei plėtoti 

žmogiškuosius išteklius. 
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Veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 yra skirta veikloms, skatinančioms vietos iniciatyvas bei partnerystę, taip pat 

stiprinančioms socialinį, kultūrinį kapitalą bei visuomeniškumo supratimą. 

Remiami projektai, kurie nėra susiję su investicijomis į nekilnojamąjį turtą (pastatus), skirta kaimo gyventojų bendrų 

iniciatyvų rėmimui.  

Remiamos veiklos: 

➢  Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimas; 

➢ Tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas; 

➢ Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir (arba) interesų grupių klubų ir centrų kūrimas 

ir (arba) veiklų vykdymas.  

➢ Neformalaus švietimo veiklų vykdymas.  

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

biudžetas, Eur 
71 571,00 

Vietos projektų paraiškų teikimo 

laikotarpis ir kvietimo Nr. 

Nuo 2020 m. birželio 15 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 

Kvietimas Nr. 10  

2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė  

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo pavadinimas, atitinkantis 

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją 

Vietos projekto pavadinimas 
Kokybės įvertinimas, 

balais 

1 2 3 4 5 

1. VPS II 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 

1.1. KELM-LEADER-6B-JI-10-3-2020 Kražių bendruomenė 
Laisvalaikio erdvės įkūrimas jaunimui 

Kražiuose 
90 

2. VPS II prioriteto priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo 

verslumo iniciatyvų kūrimuisi“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2 

2.1. 
KELM-LEADER-6A-JIV-10-7-

2020 

Vaiguvos jaunimo bendruomenė 

„Lyderiai“ 

Aktyvaus jaunimo dirbtuvės Vaiguvos 

seniūnijoje 
100 

2.2. 
KELM-LEADER-6A-JKV-10-2-

2020 
Lupikų kaimo bendruomenė Puoselėjame sveikatą ir tradicijas 95 

3. VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, 

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

3.1. 
KELM-LEADER-6B-KV-10-1-

2020 
Kolainių kaimo bendruomenė Bendraujame dirbdami kartu 85 
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3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas  

5. Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė  

3.2. KELM-LEADER-6B-V-10-4-2020 Tytuvėnų miesto bendruomenė "Gralis" 

Kultūros savitumo ir tradicijų 

puoselėjimas, sveikos gyvensenos ir 

aktyvaus poilsio skatinimas 

85 

3.3. 
KELM-LEADER-6B-VS-10-9-

2020 
Asociacija "Sveikatingumo kodas" 

Sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio 

organizavimas Kelmės rajone 
85 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre 

esančią informaciją    

Vietos projekto pavadinimas 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

pereinamasis 

balas 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, 

balais 

Rekomen-

duojama 

skirti 

paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS II 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 

1.1. 
KELM-LEADER-6B-JI-

10-3-2020 
Kražių bendruomenė 

Laisvalaikio erdvės įkūrimas 

jaunimui Kražiuose 
90 90 Taip  

1.2. 
KELM-LEADER-6B-JI-

10-6-2020 
Laikšių kaimo bendruomenė 

Laisvalaikio ir sporto erdvės 

jaunimui kūrimas Laikšėse 
90 80 Ne  

2. VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų 

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

3.1. 
KELM-LEADER-6B-KV-

10-1-2020 
Kolainių kaimo bendruomenė Bendraujame dirbdami kartu 85 85 Taip  

3.2. 
KELM-LEADER-6B-V-

10-4-2020 

Tytuvėnų miesto bendruomenė 

"Gralis" 

Kultūros savitumo ir tradicijų 

puoselėjimas, sveikos gyvensenos 

ir aktyvaus poilsio skatinimas 

85 85 Taip 

3.3. 
KELM-LEADER-6B-VS-

10-9-2020 

Asociacija "Sveikatingumo 

kodas" 

Sveikos gyvensenos ir aktyvaus 

poilsio organizavimas Kelmės 

rajone 

85 85 Taip 

3.4. 
KELM-LEADER-6B-V-

10-5-2020 
Laikšių kaimo bendruomenė 

Kaimo tradicijų puoselėjimas 

Laikšėse 
85 80 Ne  

3.5. 
KELM-LEADER-6B-KV-

10-10-2020 

Kražių Motiejaus Kazimiero 

Sarbievijaus kultūros centras 
Tradicijos - mūsų stiprybė 85 70 Ne 
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4. Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo 

etapo, suvestinė  

 

 

Strategijos vykdytojo vadovas                                                                                                                                 Nelė Želvienė  

(arba jo įgaliotas asmuo)             ______________                                             __________________________ 

 

 

Atsakingas asmuo                                                                                                                                                    Nelė Želvienė  

(paskirtas atsakingas asmuo, rengęs suvestinę)                        _______________                                           __________________________ 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre 

esančią informaciją 

Vietos projekto pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Pareiškėjo 

prašoma paramos 

suma, Eur su 

PVM 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų 

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

1.1. 
KELM-LEADER-6B-V-10-5-

2020 
Laikšių kaimo bendruomenė Kaimo tradicijų puoselėjimas Laikšėse 80 7 140,50 

1.2. 
KELM-LEADER-6B-KV-10-

10-2020 

Kražių Motiejaus Kazimiero 

Sarbievijaus kultūros centras 
Tradicijos - mūsų stiprybė 70 13 486,37 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

Vietos projekto 

paraiškos 

registracijos data 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre esančią 

informaciją 

Vietos projekto paraiškos vertintojų komentarai 

1 2 3 4 5 

Vietos projekto paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape  

     

Vietos projekto paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų  

1. 
KELM-LEADER-6B-JI-

10-6-2020 
2020-08-14 Laikšių kaimo bendruomenė 

VPS priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos 

bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sričiai „Parama 

laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo 

iniciatyvų skatinimui“ LEADER-19.2-SAVA-5.1 

įgyvendinti dešimtam kvietimui skirtame VPS biudžete 

nepakanka paramos lėšų. 


