
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-04-08 Nr. 3 

 

Posėdis vyko 2021 m. balandžio 8 d. 10.00 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 – Aušra Buivydaitė, 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 finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime 

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

patvirtinimo. 

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

kūrimas" priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos sritį 

„Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 patvirtinimo. 

3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 paskelbimo. 

4. Dėl dešimto kvietimo biudžeto sumos padidinimo VPS veiklos sričiai „Kultūros savitumo ir 

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

5. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimas ir jo būdo. 

6. Dėl  rašytinės visuotinio susirinkimo procedūros (toliau – VNS) patvirtinimo.    

 

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 

tryliktą 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“ priemonės „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 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 2020-12-03) (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.  

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. 
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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“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

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

aplinkos kaime kūrimas" priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" 

veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 

patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo 

sąlygų aprašu pagal VPS I prioriteto "Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas" priemonės 

„Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės 

ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. Aprašas parengtas vadovaujantis VP administravimo 

taisyklėmis, kartu kaip priedai yra parengtos Vietos projekto paraiškos ir Verslo plano formos. 

Valdybos narys Vygandas Každailis išreiškė nepasitenkinimą dėl dviejų FSA numatytų atrankos 

kriterijų „Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) vadovas ir (arba) už projekto metu 

sukurtų veiklų vykdymą atsakingas asmuo (darbuotojas) turi profesinį, aukštesnįjį ir (arba) aukštąjį 

išsilavinimą projekto metu kuriamo verslo ir (arba) vadybos srityje“, kadangi tai pažeidžia lygias galimybes 

išsilavinimo atžvilgiu  ir  „Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – 

pagrindinė akcininkė, yra moteris“, nes tai galima būtų pripažinti kaip diskriminaciją vyrų atžvilgiu. VPS 

administravimo vadovė Nelė Želvienė paaiškino, kad  atrankos kriterijus „Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba 

pareiškėjo (juridinio asmens) vadovas ir (arba) už projekto metu sukurtų veiklų vykdymą atsakingas asmuo 

(darbuotojas) turi profesinį, aukštesnįjį ir (arba) aukštąjį išsilavinimą projekto metu kuriamo verslo ir (arba) 

vadybos srityje“ FSA yra privalomas, nes toks kriterijus yra nurodytas Vietos plėtros strategijoje priemonės 

„Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos srities „Parama alternatyvių 

žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 aprašyme. Dėl atrankos kriterijaus „Pareiškėja 

(fizinis asmuo) yra moteris“ – tai situacija, kai projekto atrankos kriterijuose įvardijami papildomi balai 

moterims, yra pateisinama Lygių galimybių įstatyme numatytomis išimtimis, kas nėra laikoma 

diskriminacija. Šiuo konkrečiu atveju tai laikytina specialiąja priemone VPS rodiklių pasiekimui, tuo pačiu 

didinant moterų užimtumą ir įtraukimą į darbo rinką. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal 

veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 kartu su 

pridedamais priedais. 

 

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

aplinkos kaime kūrimas" priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" 

veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 kartu su 

pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos ir verslo plano formos). 

 

BALSUOJA: „už“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – 1 valdybos narys. 

 

3. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 paskelbimas.  

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

Nr. 13 bus skelbiamas pagal dvi 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. 13 

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

sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 ir priemonės „Privataus verslo 
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sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų 

vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. Šiam kvietimui numatoma bendra suma 170 167 Eur (vienas 

šimtas septyniasdešimt tūkstančių šimtas šešiasdešimt septyni eurai), iš kurių priemonei „Privataus 

sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 būtų skirta 73 159 Eur 

(septyniasdešimt trys tūkstančiai šimtas penkiasdešimt devyni eurai) ir priemonės „Privataus verslo 

sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sričiai „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų 

vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 – 97 008 Eur (devyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni eurai). 

Kvietimo teikti vietos projektus galiojimo data (paraiškų surinkimo terminas) numatoma nuo 2021 m. 

balandžio 19 d. 8.00 val. iki 2021 m. birželio 18 d. 15.00 val. Paraiškos turi būti pateiktos asmeniškai 

pareiškėjo arba jo įgalioto asmens, registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu 

elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu kelmesvvg@gmail.com. Karantino ir ekstremaliosios 

situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu paraiškos ir (arba) papildomi dokumentai  gali 

pateikiamos    registruotu paštu, per kurjerį, naudojantis įrengta „paraiškų dėžute“. 

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė pritarti šiam siūlymui ir patvirtinti paprasto 

kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 formą.  

 

NUTARTA:  

1. Paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 13, numatant kvietimo galiojimą (paraiškų 

surinkimo terminą) nuo 2021 m. balandžio 19 d. 8.00 val. iki 2021 m. birželio 18 d. 15.00 val. 

2. Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 formą. 

 

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

 

4. SVARSTYTA. Dešimto kvietimo biudžeto sumos padidinimas VPS veiklos sričiai „Kultūros 

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

SAVA-8.1. 

 

Kalbėjo VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė, kad dešimto kvietimo teikti vietos projektus 

metu pagal VPS 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 biudžete buvo numatyta 39 727 Eur. Vadovaujantis Vietos projektų 

administravimo taisyklėmis ir Procedūrų aprašu, atlikus gautų vietos projektų paraiškų (Kolainių kaimo 

bendruomenės vietos projektas „Bendraujame dirbdami kartu“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-JKV-10-1-

2020), Tytuvėnų miesto bendruomenės „Gralis“ vietos projektas „Kultūros savitumo ir tradicijų 

puoselėjimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-V-10-4-

2020), Laikšių kaimo bendruomenės vietos projektas „Kaimo tradicijų puoselėjimas Laikšėse“ (reg. Nr. 

KELM-LEADER-6B-V-10-5-2020), Asociacijos „Sveikatingumo kodas“ vietos projektas „Sveikos 

gyvensenos ir aktyvaus poilsio organizavimas Kelmės rajone“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-VS-10-9-

2020) ir Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro vietos projektas „Tradicijos - mūsų 

stiprybė“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-KV-10-10-2020)) pagal šią priemonę atrankos vertinimą (pridėtinės 

vertės (kokybės) ir preliminaraus išlaidų  tinkamumo), bendra  prašoma paramos suma sudaro 54 215,22 Eur. 

Kolainių kaimo bendruomenės, Tytuvėnų miesto bendruomenės „Gralis“ ir Asociacijos „Sveikatingumo 

kodas“ vietos projekto paraiškoms, surinkusioms po 85 balus, užteko kvietimo biudžeto lėšų, jų prašoma 

paramos suma sudarė 33 588,35 Eur ir jiems jau yra patvirtinta parama. Kražių Motiejaus Kazimiero 

Sarbievijaus kultūros centras savo pateiktą paraišką atsiėmė, o Laikšių kaimo bendruomenės vietos projekte 

prašoma suma yra 7 140,50 Eur,  t.y.  nepakanka 1 001,85 Eur kvietimo biudžeto lėšų.  

Kadangi pagal kvietimo biudžetą, vienam vietos projektui neužtenka ne daugiau kaip 50 proc. vietos 

projekto paraiškoje prašomos paramos sumos, vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių  96.2 

papunkčiu, galima būtų padidinti VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų 

veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus 

mailto:kelmesvvg@gmail.com
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poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 dešimtojo kvietimo biudžeto sumą iki 40 729,00 Eur. 

Pažymėtina, kad „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros 

strategijoje“, atlikus paskutinius pakeitimus, 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 numatytas biudžetas yra 92 399,00 Eur bei 

planuojama įgyvendinti 3 (tris) vietos projektus. Padidinus dešimtojo kvietimo biudžetą iki 40 729 Eur, 

sekančiam kvietimui pagal šią veiklos sritį liktų 13 487 Eur. Tai reiškia, kad pakaks lėšų įgyvendinti dar 

vieną projektą bei bus pasiekti ir viršyti VPS numatyti rodikliai. 

Valdybos narys Vytautas Sirusas pasiūlė šio klausimo svarstymą atidėti kitam valdybos posėdžiui ir 

tuomet priimti sprendimą. Valdybos nariai bendru sutarimu pritarė šio klausimo svarstymui sekančiame 

posėdyje.  

 

5. SVARSTYTA. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimas ir jo būdas.   

Buvo siūloma visuotinio susirinkimo data 2021 m. balandžio 28 d. 17.00 val., vieta – elektroninėje 

erdvėje el. pašto adresu nele.zelviene@gmail.com.   

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbtas karantinas, siūloma visuotinį narių 

susirinkimą organizuoti rašytine procedūra. Šis siūlymas paremtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

civilinės saugos įstatymo 8 str. nuostatomis – likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, 

šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, 

nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas. Net 

ir darant prielaidą, kad karantinas iki numatomo susirinkimo datos būtų atšauktas, vargu ar nariai norėtų iš 

karto dalyvauti masiniuose susibūrimuose, susirinkime, o tai sąlygotų kvorumo nebuvimą. Kadangi VVG 

narių yra 72, tai kad jis įvyktų reikia, kad dalyvautų daugiau kaip pusė, t.y. ne mažiau 36 narių, tokiu būdu 

tai jau būtų gana didelis renginys. Siūloma organizuoti visuotinį ataskaitinį susirinkimą ataskaitoms tvirtinti. 

Bus išlaikomi visi reikalavimai nustatyti asociacijų įstatyme ir organizacijos įstatuose. Asociacijų įstatymo  

„7 str. 7 d. Asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma 

asociacijos įstatuose“, „8. str. 6. d. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta 

tvarka“. Mūsų įstatų 5.4.1 punkte nurodyta, kad „Ataskaitinį visuotinį susirinkimą vieną kartą metuose 

šaukia Asociacijos pirmininkas, bet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 

Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus asociacijos 

pirmininkas elektroniniu paštu ir spaudoje praneša ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki visuotinio 

narių susirinkimo dienos“, 5.4.3. punkte „Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame  dalyvauja daugiau kaip 

1/2 Asociacijos narių“. Įstatų 6.1 punkte nurodyta, kad „Asociacijos pirmininkas per 4 mėnesius nuo 

finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių 

finansinių metų finansinę atskaitomybę.  

Taip pat siūloma į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę įtraukti pirmąjį klausimą, kad ir visi 

nariai pritartų šiam pirmininko ir valdybos siūlymui dėl susirinkimo organizavimo rašytine procedūra. 

Siūloma visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą 

darbotvarkę. 

2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo (VVG veiklos ataskaita). 

3. Dėl  Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2020 m. 

patvirtinimo. 

 

NUTARTA: Patvirtinti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą iki 2021 m. balandžio 28 d. 17.00 

val. elektroninėje erdvėje el. pašto adresu nele.zelviene@gmail.com pagal patektą darbotvarkę.  

 

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 
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6. SVARSTYTA. Rašytinės visuotinio susirinkimo procedūros (toliau – VNS) patvirtinimas.    

Atsižvelgiant į tai, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių Lietuvos Respublikoje, priimtas sprendimas 

visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytinės procedūros būdu elektroninėje erdvėje, būtina patvirtinti 

visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą. Aprašo projektas buvo pridėtas, jo galiojimas 

numatytas tik šiam atvejui (Priedas Nr. 1). Valdybos narių pasiūlymai aprašo projektui teikiami el. paštu 

nele.zelviene@gmail.com  iki balandžio 8 d. 15.00 val. 

 

NUTARTA: Patvirtinti visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą.  

 

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

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   
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