
 

 

 

KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. PAK-11 

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 „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, 

švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“, 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 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. 
KELM-LEADER-6B-JI-10-3-

2020 
Kražių bendruomenė 

Laisvalaikio erdvės įkūrimas 

jaunimui Kražiuose 
90 12 185,46 Pritarta  

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 

1. 
KELM-LEADER-6A-JIV-10-7-

2020 

Vaiguvos jaunimo 

bendruomenė „Lyderiai“ 

Aktyvaus jaunimo dirbtuvės 

Vaiguvos seniūnijoje 
100 5 986,27 Pritarta 

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

2-2020 
Lupikų kaimo bendruomenė 

Puoselėjame sveikatą ir 

tradicijas 
95 12 217,00 Pritarta  

VPS II prioriteto 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 
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1.  
KELM-LEADER-6B-KV-10-1-

2020 

Kolainių kaimo 

bendruomenė 
Bendraujame dirbdami kartu 85 3 704,90 Pritarta 

2. 
KELM-LEADER-6B-V-10-4-

2020 

Tytuvėnų miesto 

bendruomenė "Gralis" 

Kultūros savitumo ir tradicijų 

puoselėjimas, sveikos 

gyvensenos ir aktyvaus poilsio 

skatinimas 

85 15 000,00 Pritarta 

3. 
KELM-LEADER-6B-VS-10-9-

2020 

Asociacija "Sveikatingumo 

kodas" 

Sveikos gyvensenos ir aktyvaus 

poilsio organizavimas Kelmės 

rajone 

85 14 883,45 Pritarta 

2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 
Pareiškėjo pavadinimas  

Vietos projekto 

pavadinimas 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 

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. 
KELM-LEADER-6B-JI-10-6-

2020 
Laikšių kaimo bendruomenė 

Laisvalaikio ir sporto 

erdvės jaunimui kūrimas 

Laikšėse 

Vietos projekto paraiška atmesta dėl to, kad VPS veiklos 

sričiai įgyvendinti skirtame VPS veiklos srities biudžete nėra 

likę paramos lėšų.  

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. 

3. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 
Pareiškėjo pavadinimas  Vietos projekto pavadinimas 

Pridėtinės vertės (kokybės) 

balas 

1 2 3 4 5 

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

Kražiuose 
90 

2. KELM-LEADER-6B-JI-10-6-2020 Laikšių kaimo bendruomenė 
Laisvalaikio ir sporto erdvės jaunimui 

kūrimas Laikšėse 
80 
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4. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

 

Posėdžio pirmininkas                      _____________________________                                        Ildefonsas Petkevičius 

 

Posėdžio sekretorė                                             _____________________________  Nelė Želvienė  

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

Vaclovas Andrulis  __________________  Vygandas Každailis ___________________ Lina Radavičienė  _______________ 

Aušra Buivydaitė  __________________ Vaida Linikienė ___________________ Vytautas Sirusas  _______________ 

Ieva Jokubauskaitė  __________________ Ildefonsas Petkevičius ___________________ Vaida Šaltmerienė  _______________ 

 

VPS II prioriteto 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. KELM-LEADER-6B-KV-10-1-2020 Kolainių kaimo bendruomenė Bendraujame dirbdami kartu 85 

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. KELM-LEADER-6B-VS-10-9-2020 Asociacija "Sveikatingumo kodas" 
Sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio 

organizavimas Kelmės rajone 
85 

4. KELM-LEADER-6B-V-10-5-2020 Laikšių kaimo bendruomenė Kaimo tradicijų puoselėjimas Laikšėse 80 

5. 
KELM-LEADER-6B-KV-10-10-

2020 

Kražių Motiejaus Kazimiero 

Sarbievijaus kultūros centras 
Tradicijos - mūsų stiprybė 70 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 
Pareiškėjo pavadinimas  Vietos projekto pavadinimas 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) balas 

Prašoma paramos 

suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 

VPS II prioriteto 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. KELM-LEADER-6B-V-10-5-2020 Laikšių kaimo bendruomenė 
Kaimo tradicijų puoselėjimas 

Laikšėse 
80 7 140,50 

2. 
KELM-LEADER-6B-KV-10-10-

2020 

Kražių Motiejaus Kazimiero 

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

IŠ VISO: 20 626,87 


