
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-11-06 Nr. 7 

 

Posėdis vyko 2020 m. lapkričio 6 d. 12.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, Birutės 

g. 4, Kelmė  

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Vaclovas Andrulis, Aušra Buivydaitė, Ieva Jokubauskaitė, Vygandas 

Každailis, Vaida Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Lina Radavičienė, Vytautas Sirusas, Vaida Šaltmerienė, 

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

 

DARBOTVARKĖ: 

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

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

patvirtinimo. 

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

kaime kūrimas" priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-2 patvirtinimo.  

3. 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. 

4. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 paskelbimo. 

5. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 pagal VPS  priemonės „Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3  finansavimo sąlygų aprašo 

keitimo. 

 

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 

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

patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu (toliau – Aprašas) pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ 

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

vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklėmis, patvirtintomis 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 2020-07-15) (toliau – VP administravimo taisyklės).  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė taip pat informavo, kad kartu su Aprašu kaip priedai yra 

parengtos Vietos projekto paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos sutarties formos.  
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Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonę „NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 kartu su pridedamais priedais.  

 

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

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

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

 

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

 

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

aplinkos kaime kūrimas“ priemonę „Privataus sektoriaus  socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-2 patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu (toliau – Aprašas) pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ 

priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2. Aprašas 

parengtas vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis, kartu su Aprašu kaip priedai yra parengtos Vietos 

projekto paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos sutarties formos.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonę „Privataus sektoriaus 

socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 kartu su pridedamais priedais. 

 

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

aplinkos kaime kūrimas“ priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-2 kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos 

sutarties formos). 

 

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

 

3. 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. 

 

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“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 
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4. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 paskelbimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė pristatė, kad paprastas kvietimas teikti vietos projektus 

Nr. 12 bus skelbiamas pagal tris 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. 12 

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

socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 ir „Privataus sektoriaus socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2, 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. Šiam kvietimui 

numatoma bendra suma 263 372 Eur (du šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du 

eurai), iš kurių priemonei „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 būtų skirta 

73 159 Eur (septyniasdešimt trys tūkstančiai šimtas penkiasdešimt devyni eurai), priemonei „Privataus 

sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 – 73 159 Eur (septyniasdešimt 

trys tūkstančiai šimtas penkiasdešimt devyni eurai), priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 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). Kvietimo teikti vietos projektus galiojimo data 

(paraiškų surinkimo terminas) numatoma nuo 2020 m. lapkričio 16 d. 8.00 val. iki 2021 m. sausio 15 d. 

15.00 val. Paraiškos turi būti pateiktos asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens, registruotu paštu ar per 

kurjerį.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė pritarti šiam siūlymui ir patvirtinti paprasto 

kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 formą.  

 

NUTARTA:  

1. Paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 12, numatant kvietimo galiojimą (paraiškų 

surinkimo terminą) nuo 2020 m. lapkričio 16 d. 8.00 val. iki 2021 m. sausio 15 d. 15.00 val. 

2. Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 formą.  

 

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

 

5. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 pagal VPS  priemonės „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3  finansavimo 

sąlygų aprašo keitimas. 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė kalbėjo, kad pagal VPS priemonės „Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 vietos projektų 

finansavimo sąlygų apraše (toliau – FSA) 3.1.1. eilutėje yra nurodyta, kad „tinkamos finansuoti išlaidos turi 

būti patirtos tinkamu laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos ir ne vėliau  kaip  

iki vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo 

laikotarpis 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos“.   

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 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-

226 redakcija) (toliau – Vietos projektų administravimo taisyklės) 24.12 papunktyje nurodyta, kad tinkamos 

finansuoti išlaidos turi „būti patirtos tinkamu laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo 

dienos ir ne vėliau  kaip  iki  vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos 

projekto bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 

(dvylika) mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo 

laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti 
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paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos. Visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos 

turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ne vėliau kaip 

iki 2023 m. liepos 1 d.“.  

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. 5 pagal VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-3 finansavimo sąlygų aprašų keitimui, kad būtų patikslinta 3.1.1. eilutė įrašant, kad 

„3.1.1. tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos tinkamu laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip nuo vietos 

projekto pateikimo dienos ir ne vėliau  kaip  iki  vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, 

išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau 

kaip 12 (dvylika) mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projekto tinkamas 

įgyvendinimo laikotarpis 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo 

dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos. Visos vietos 

projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo 

įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.“. Valdybos pirmininkas pasiūlė pritarti tokiam 

keitimui.  

 

NUTARTA: Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 finansavimo sąlygų aprašą pagal 

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-3 3.1.1. eilutėje patikslinant vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 36 mėn. ` 

 

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

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


