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Posėdis vyko 2021 m. rugsėjo 3 d. 14.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, 

adresu Birutės g. 4, Kelmė.   

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Aušra Buivydaitė, Vilmantas Kizis, Vaida Linikienė, Kristina 

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

Zakarienė, VPS finansininkė Kristina Bertašienė, VVG pirmininkė VPS administravimo vadovė Nelė 

Želvienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

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

strategijos keitimo. 

 

1. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos 

plėtros strategijos keitimas. 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė supažindino su 

„Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos“ (toliau 

– VPS) įgyvendinimo eigos situacija – įvykdytas planuotas veiklas, paskelbtus kvietimus ir gautas 

bei įvertintas vietos projektų paraiškas, todėl atsižvelgiant į faktiškai įvykdytas veiklas ir pasiektus 

rezultatus pirmininkė pasiūlė atlikti VPS pakeitimus III dalies „Kaip pasieksime užsibrėžtus tikslus?“ 

10 skyriuje „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“.   

Taip pat atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 

m. rugpjūčio 18 d. raštą Nr. BRK-9324 „Dėl vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo“, kad 

vadovaujantis 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“ 801 papunkčio ir Paramos kaimo vietovių ir 

dvisektorėms vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos plėtros būdu 

pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.) skyrimo ir skaičiavimo metodikos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 647 „Dėl Paramos 

vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir 

skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 

14 d. įsakymo Nr. 3D-236 redakcija) nuostatomis, atlikus VPS rezultatyvumo vertinimą, skirta 352 

259 Eur parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 202 m.), iš jų EURI 

lėšos 162 650 Eur ir pereinamojo laikotarpio lėšos 189 609 Eur, pasiūlė atlikti pakeitimus VPS 9 

skyriuje „VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“, 11 skyriuje „VPS finansinis planas“ ir 12 

skyriuje „VPS įgyvendinimo rodikliai“.  

Kartu su kvietimu į valdybos posėdį visiems valdybos nariams susipažinimui buvo išsiųstas 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 5 priedas „Inicijuojamas VS keitimas“, Kelmės krašto partnerystės vietos 

veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija su atliekamais keitimais sekimo režimu ir 
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paskaičiavimai su planuojamais lėšų pasiskirstymais tarp VPS priemonių/veiklos sričių bei likučiais 

būsimiems kvietimams.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė pritarti VPS keitimams.   

 

NUTARTA: Pritarti „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų 

vietos plėtros strategijos“ III dalies „Kaip pasieksime užsibrėžtus tikslus?“ 9 skyriaus „VPS 

priemonių ir veiklos sričių aprašymas“, 10 skyriaus „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“, 11 skyriaus 

„VPS finansinis planas“ ir 12 skyriaus „VPS įgyvendinimo rodikliai“ pakeitimams, išdėstant nauja 

redakcija (VPS pridedama). 

 

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

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


