KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-05-20 Nr. 4
Posėdis vyko 2021 m. gegužės 20 d. 13.00 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, Vaida Linikienė, Kristina
Margienė, Ildefonsas Petkevičius, Lina Radavičienė, Vaida Šaltmerienė, Dalia Zakarienė, VVG pirmininkė
VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė.
DARBOTVARKĖ:
1.
Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 pagal VPS priemonės „NVO socialinio
verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo keitimo.
2.
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.
3.
Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime
kūrimas“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER19.2-SAVA-3 patvirtinimo.
4.
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 buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA7.1 patvirtinimo.
5.
Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime
kūrimas“ 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 patvirtinimo.
6.
Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime
kūrimas“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2SAVA-9 patvirtinimo.
7.
Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 paskelbimo.
8.
Kiti einamieji klausimai, diskusijos.
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 keturioliktą kvietimą teikti vietos projektų paraiškas bei keičiant ir tvirtinant finansavimo sąlygų
aprašus, posėdyje dalyvavę valdybos nariai neįžvelgė galimo interesų konflikto.
1. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 pagal VPS priemonę „NVO
socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo keitimas.
VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė kalbėjo, kad pagal VPS priemonę „NVO socialinio
verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 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, 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
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projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos“ ir vienas iš papildomų vietos projekto vykdytojo
įsipareigojimų FSA 4.3.2.3. eilutėje yra „Projektą, įgyvendinti per nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 24
mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (įgyvendinimo trukmė nurodoma paramos paraiškoje ir
verslo plane)“.
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. 3D226 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.“.
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. 6 pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1
finansavimo sąlygų aprašo keitimui, kad būtų patikslintos 3.1.1. ir 4.3.2.3. eilutės atitinkamai 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.“ ir „4.3.2.3. Projektą įgyvendinti per nurodytą
laikotarpį, kuris neviršija 36 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (įgyvendinimo trukmė
nurodoma paramos paraiškoje ir verslo plane)“. Valdybos nariai pritarė tokiam keitimui.
NUTARTA: Pakeisti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 finansavimo sąlygų aprašą pagal
VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 3.1.1. ir 4.3.2.3.
eilutėse patikslinant vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 36 mėn.
BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.
2. SVARSTYTA. Dešimto kvietimo biudžeto sumos padidinimas VPS veiklos sričiai „Kultūros
savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2SAVA-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
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bendruomenės vietos projektas „Bendraujame dirbdami kartu“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-JKV-10-12020), Tytuvėnų miesto bendruomenės „Gralis“ vietos projektas „Kultūros savitumo ir tradicijų
puoselėjimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ (reg. Nr. KELM-LEADER-6B-V-10-42020), 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-10-92020) 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
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,
įgyvendinti 3 (trys), šiuo metu įgyvendinami 4 (keturi) vietos projektai bei planuojama įgyvendinti 2 (du)
vietos projektus. Padidinus dešimtojo kvietimo biudžetą iki 40 729,00 Eur, sekančiam kvietimui pagal šią
veiklos sritį liktų 13 487,00 Eur. Tai reiškia, kad pakaks lėšų įgyvendinti dar vieną projektą, tuo tarpu VPS
numatyti rodikliai jau yra pasiekti ir viršyti.
NUTARTA. Padidinti dešimtojo kvietimo VPS 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 biudžeto sumą iki 40 729,00 Eur.
BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.
3. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi
kaime kūrimas“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-3 patvirtinimas.
VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo
sąlygų aprašu (toliau – Aprašas) pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“
priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.
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 priedas yra
parengta Vietos projekto paraiškos forma.
Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal
priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3
kartu su pridedamu priedu.
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NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos
gyventi kaime kūrimas“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-3 kartu su pridedamu priedu (Vietos projekto paraiškos forma).
BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.
4. 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 buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER19.2-SAVA-7.1 patvirtinimas.
VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo
sąlygų aprašu pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas" priemonės
„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį
„Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1. Aprašas parengtas
vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis, kartu kaip priedai yra parengtos Vietos projekto paraiškos,
Verslo plano, Jungtinės veiklos sutarties formos.
Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal
veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 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 buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER19.2-SAVA-7.1 kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos
sutarties formos).
BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.
5. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi
kaime kūrimas“ 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 patvirtinimas.
VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo
sąlygų aprašu pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ 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. Aprašas
parengtas vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis, kartu kaip priedai yra parengtos Vietos projekto
paraiškos ir Jungtinės veiklos sutarties formos.
Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal
veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“
Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 kartu su pridedamais priedais.
NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos
gyventi kaime kūrimas“ 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 kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos ir Jungtinės veiklos
sutarties formos).
BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.
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6. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi
kaime kūrimas“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER19.2-SAVA-9 patvirtinimas.
VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su parengtu finansavimo
sąlygų aprašu pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemonę „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Aprašas parengtas
vadovaujantis VP administravimo taisyklėmis, kartu kaip priedai yra parengtos Vietos projekto paraiškos ir
Jungtinės veiklos sutarties formos.
Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė patvirtinti finansavimo sąlygų aprašą pagal
priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 kartu
su pridedamais priedais.
NUTARTA: Patvirtinti Finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos
gyventi kaime kūrimas“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-9 kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos ir Jungtinės veiklos
sutarties formos).
BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.
7. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 paskelbimas.
VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė pristatė, kad paprastas kvietimas teikti vietos projektus
Nr. 14 bus skelbiamas pagal keturias 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. 14
skelbiamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės
„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį
„Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1, II prioriteto
„Patrauklios aplinkos gyventi kaime kūrimas“ priemones „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas,
įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 ir „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 bei 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. Šiam kvietimui numatoma bendra suma 150
047 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių keturiasdešimt septyni eurai), iš kurių priemonei „Vietos
projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 būtų skirta 48 771
Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras), priemonės
„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sričiai
„Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1 – 58 527 Eur
(penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt septyni eurai), 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 – 13 485
Eur (trylika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai) ir priemonei „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 – 29 264 Eur (dvidešimt devyni
tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai). Kvietimo teikti vietos projektus galiojimo data (paraiškų
surinkimo terminas) numatoma nuo 2021 m. birželio 1 d. 8.00 val. iki 2021 m. liepos 30 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“.

6
Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė pritarti šiam siūlymui ir patvirtinti paprasto
kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 formą.
NUTARTA:
1. Paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 14, numatant kvietimo galiojimą (paraiškų
surinkimo terminą) nuo 2021 m. birželio 1 d. 8.00 val. iki 2021 m. liepos 30 d. 15.00 val.
2. Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 formą.
BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.

Posėdžio pirmininkas

Ildefonsas Petkevičius

Posėdžio sekretorė

Nelė Želvienė

