
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-01-27 Nr. 1 

 

Posėdis vyko 2021 m. sausio 27 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu, naudojant elektronines nuotolinio 

ryšio priemones (Microsoft Teams vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma)  

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Ieva Jokubauskaitė, Vygandas Každailis, Vaida Linikienė, Kristina 

Margienė, Ildefonsas Petkevičius, Lina Radavičienė, Vytautas Sirusas, Vaida Šaltmerienė, Dalia Zakarienė, 

VVG pirmininkė VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2020 metus patvirtinimo. 

2. Dėl VPS administravimo vadovo darbo užmokesčio.  

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

pašalinimo ir/ar narystės sustabdymo. 

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

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 finansavimo sąlygų aprašo 

keitimo. 

5. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 pagal VPS priemonės „Privataus verslo 

sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 

realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašo keitimo. 

6. Kiti einamieji klausimai (dėl VPS keitimo, dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo, kita 

aktuali informacija).  

 

1. SVARSTYTA. VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2020 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 2020 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 2020 metus.  

 

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

 

2. SVARSTYTA. VPS administravimo vadovo darbo užmokestis.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė nuo 2021 m. vasario 1 d. nustatyti mėnesinį 

darbo užmokestį VPS administravimo vadovui pagal pareiginės algos koeficientą – 12. VPS administravimo 

taisyklėse numatyta, kad VPS administravimo vadovui darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal Valstybės 

tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientai“ 

pateikiamos lentelės 7 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės algos koeficientų intervalą (išreikštą 

baziniais dydžiais, kurie yra nuo 7,4 iki 14 bazinių dydžių). VVG valdyba pritarė pasiūlymui nuo 2021 m. 
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vasario 1 d. nustatyti mėnesinį darbo užmokestį VPS administravimo vadovui pagal pareiginės algos 

koeficientą – 12.  

 

NUTARTA: Patvirtinti VPS administravimo vadovui mėnesį darbo užmokestį nuo 2021 m. vasario 1 

d. pagal pareiginės algos koeficientą – 12. 

 

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

 

3. 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. 

Kadangi Kelmės rajono Šaltenių kaimo bendruomenė (asociacija) „Ramočia“ yra nutraukusi savo veiklą, 

siūloma išbraukti iš narių sąrašo.  

 

NUTARTA: Remiantis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatų 4.5 punktu išbraukti 

iš VVG narių Kelmės rajono Šaltenių kaimo bendruomenė (asociacija) „Ramočia“.  

 

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

 

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

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 finansavimo sąlygų aprašo 

keitimas. 

 

Valdybos narė pilietinės visuomenės atstovė Vaida Linikienė nusišalino nuo klausimo svarstymo. 

 

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

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 vietos projektų finansavimo 

sąlygų apraše (toliau – FSA) 3.1 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, 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 24 (dvidešimt keturi) 

mėnesiai nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos“ ir vienas iš papildomų vietos projekto 

vykdytojo įsipareigojimų FSA 4.3.2.2. eilutėje yra „įgyvendinti vietos projektą per 24 (dvidešimt keturis) 

mėnesius nuo paramos 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 

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.“.  
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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 finansavimo sąlygų aprašo keitimui, kad būtų patikslintos 3.1. ir 4.3.2.2. eilutės atitinkamai 

įrašant kad „3.1. 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.“ ir „4.3.2.2. įgyvendinti vietos 

projektą per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo paramos sutarties sudarymo dienos“. Valdybos nariai pritarė 

tokiam keitimui. 

 

NUTARTA: Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 finansavimo sąlygų aprašą pagal 

VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

3.1 ir 4.3.2.2 eilutėse patikslinant vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 36 mėn.  

 

BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

5. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 pagal VPS priemonės „Privataus 

verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo sąlygų aprašo keitimo. 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė kalbėjo, kad pagal VPS priemonės „Privataus verslo 

sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 

realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 vietos projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – FSA) 3.1 

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, 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 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo vietos projekto vykdymo 

sutarties sudarymo dienos“ ir vienas iš papildomų vietos projekto vykdytojo įsipareigojimų FSA 4.3.3.1. 

eilutėje yra „projektą įgyvendinti per nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių nuo vietos projekto 

vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys 

nesudaromos (įgyvendinimo trukmė nurodoma paramos paraiškoje ir verslo plane)“. Taip pat 4.3.3.2. eilutėje 

nurodytas papildomas įsipareigojimas „pradėti projekto įgyvendinimo darbus ne vėliau kaip per 6 mėnesius 

nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. (Darbų pradžia – laikas, kai pradedami su investicija susiję 

faktiniai statybos darbai arba prisiimamas pirmasis teisiškai privalomas sutartinis įsipareigojimas užsakyti ir 

(arba) įsigyti įrenginius, arba bet kuris kitas įsipareigojimas, dėl kurio investicija tampa neatšaukiama, 

priklausomai nuo to, kuris įvykis pirmesnis. Žemės pirkimas ir parengiamieji darbai, pvz., leidimų gavimas, 

nelaikomi darbų pradžia)“. 

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 
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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. 7 pagal VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį 

„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 finansavimo 

sąlygų aprašo keitimui, kad būtų patikslintos 3.1. ir 4.3.3.1. eilutės atitinkamai įrašant kad „3.1. 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.“ ir „4.3.3.1. įgyvendinti vietos projektą per 36 (trisdešimt 

šešis) mėnesius nuo paramos sutarties sudarymo dienos“ bei atsižvelgiant į COVID-19 įtaką projektų 

įgyvendinimui, panaikinti 4.3.3.2 eilutę. Valdybos nariai pritarė tokiam keitimui. 

 

NUTARTA: Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 finansavimo sąlygų aprašą pagal 

VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

3.1 ir 4.3.3.1 eilutėse patikslinant vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 36 mėn. bei panaikinant  

4.3.3.2 eilutę.  

 

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

 

6. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai (dėl VPS keitimo, dėl viešųjų ir privačiųjų interesų 

derinimo, kita aktuali informacija). 

VVG pirmininkė Nelė Želvienė pristatė valdybos nariams siūlymus dėl VPS keitimo, atsižvelgiant į 

faktiškai pasiektus rodiklius ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2020 m. birželio 12 

d. potvarkiu Nr. 4D-89 (1.8 E) „Dėl vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014 – 2020 metų programos priemonę „LEADER programa“, kurioms skiriamas papildomas finansavimas 

iš vertinimo rezervo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti, sąrašo patvirtinimo“ skirtu papildomu VPS 

vertinimo rezervu. Valdybos nariai pritarė siūlymams ir VPS keitimo rengimui. Parengtas VPS keitimo 

projektas vasario mėn. bus pateiktas VVG valdybos nariams derinimui bei tvirtinimui.   

Taip pat valdybos nariai buvo supažindinti su viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimo pakeitimais 

ir VVG pirmininkė paragino valdybos narius iki 2021 m. kovo 1 d. pateikti atnaujintas deklaracijas per 

interesų deklaravimo sistemą PINREG.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


