
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  

 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

  

2021-08-25 Nr. 15 

Kelmė  

1. Bendra informacija 

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir 

numeris 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija Nr. 42VS-

KS-15-1-06736-PR001 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos 

veiklos sritys 

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-3 tikslas: tobulinti žinias ir lavinti potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų įgūdžius projektų 

rengimo ir įgyvendinimo srityse. Priemonė yra skirta vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymui bei 

įgūdžių įgijimui. Priemone siekiama gilinti žinias kaimo plėtros srityje, didinti kaimo gyventojų aktyvumą bei 

stiprinti bendradarbiavimą.  

Remiamos veiklos: 

❖ mokymų (verslumo, socialinio verslumo, inovacijų taikymo kaimo plėtros procesuose, lyderystės, 

kooperacijos, trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimo, perdirbimo ir kitomis temomis, susijusiomis su 

vietos plėtros strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimu) organizavimas; 

❖ gerosios patirties konferencijų, išvykų ir kitų veiklų, kuriomis siekiama susipažinti su Lietuvos ir užsienio 

šalių gerąją patirtimi (verslumo, socialinio verslumo, inovacijų taikymo, lyderystės, kooperacijos, trumpos 

maisto tiekimo grandinės organizavimo, perdirbimo ir kitose su vietos plėtros strategijos priemonių 

įgyvendinimu susijusiose srityse), organizavimas. 

 

VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi 

skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-7 tikslas spręsti užimtumo ir nedarbo problemas Kelmės rajone skatinant 

bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslumą ir ekonomiškai naudingų veiklų kaime kūrimą. 

Veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1 skirta 

socialinės atskirties mažinimui, sukuriant palankias sąlygas bendruomeniniam ir kitam pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumui vystytis bei orientuota į inovatyvius pokyčius visuomenėje. Remiami viešieji, pajamas 

generuojantys  bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumą ir darbo vietų kūrimą skatinantys 

vietos projektai.  

Remiamos veiklos: 

❖ Paslaugų, teikiamų kaimo gyventojams kūrimas ir plėtra (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo: vejų 

pjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan., vaikų priežiūra, buitinių paslaugų: kirpykla, 

skalbykla, siuvykla, batų taisykla ir pan.); 

❖ Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio, kūrimas ir plėtra; 
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❖ Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio paveldo 

ir tradicijų puoselėjimą. 

 

VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ LEADER-19.2-

SAVA-8 tikslas: didinti socialinį, kultūrinį ir visuomeninį Kelmės rajono gyventojų potencialą bei plėtoti 

žmogiškuosius išteklius. 

Veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio 

skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 yra skirta veikloms, skatinančioms vietos iniciatyvas bei 

partnerystę, taip pat stiprinančioms socialinį, kultūrinį kapitalą bei visuomeniškumo supratimą. 

Remiami projektai, kurie nėra susiję su investicijomis į nekilnojamąjį turtą (pastatus), skirta kaimo gyventojų 

bendrų iniciatyvų rėmimui.  

Remiamos veiklos: 

❖  Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimo veiklų organizavimas; 

❖ Tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas; 

❖ Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir (arba) interesų grupių klubų ir centrų kūrimas 

ir (arba) veiklų vykdymas.  

❖ Neformalaus švietimo veiklų vykdymas. 

 

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-9 

tikslas: gerinti gyvenimo kokybę Kelmės rajono kaimiškose vietovėse, kurti palankią aplinką socialinei ir 

ekonominei veiklai teritorijoje. Priemonė yra investicinio pobūdžio, skirta viešųjų erdvių ir pastatų, kuriuose 

vykdoma laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrinė, socialinė ir kt. veikla kaime, atnaujinimui ir įrengimui. 

Priemonė skirta gerinti gyvenamąją aplinką siekiant mažinti socialinę atskirti, skurdo riziką ir ekonominį 

atotrūkį bei skatinant vietos gyventojų užimtumą, aktyvumą ir iniciatyvų kūrimąsi Kelmės rajone.  

Remiamos veiklos: 

❖ investicijos į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą; 

❖ investicijos į kraštovaizdžio gerinimą. 

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

biudžetas, Eur 
150 047,00 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo 

laikotarpis ir kvietimo Nr. 

Nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. liepos 30 d. 

Kvietimas Nr. 14  

2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė  
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3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas  

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo pavadinimas, atitinkantis 

VĮ Registrų centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją 

Vietos projekto pavadinimas 

Kokybės 

įvertinimas, 

balais 

1 2 3 4 5 

1. VPS II prioriteto priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-3 

1.1. KELM-LEADER-1C-M-14-8-2021 Tarptautinė asociacija „Verslo saitas“ Kelmės kraštas – verslus, veiklus, veržlus! 65 

2. VPS I prioriteto priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „ 
Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse “, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1 

2.1. KELM-LEADER-6B-D-14-1-2021 Bendruomenė „Šaltenių pašvaistė“ 
Bendruomenės „Šaltenių pašvaistė“ maisto 

gamyba ir teikimas 
90 

3. VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9 

3.1. 
KELM-LEADER-6B-IJ-14-10-

2021 

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-

Putvinskio gimnazija 

Laisvalaikio erdvių vaikams ir jaunimui kūrimas 

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos 

teritorijoje 

90 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre 

esančią informaciją 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

pereinamasis 

balas 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

įvertinimas, 

balais 

Rekomen-

duojama 

skirti 

paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS I prioriteto priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „ 

Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse “, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1 

1.1. 
KELM-LEADER-6B-D-14-1-

2021 

Bendruomenė „Šaltenių 

pašvaistė“ 

Bendruomenės „Šaltenių 

pašvaistė“ maisto gamyba ir 

teikimas 

90 90 Taip  

1.2. 
KELM-LEADER-6B-D-14-9-

2021 

Pramogų ir poilsio asociacija 

„Nendrė“ 

Pramogų plėtra Tytuvėnų 

mieste 
90 75 Ne 

1.3. 
KELM-LEADER-6B-D-14-4-

2021 

Kelmės gyvūnų mylėtojų 

asociacija 

Kelmės gyvūnų mylėtojų 

asociacijos paslaugų plėtra 
90 70 Ne  
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4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas  

2. VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9 

2.1. 
KELM-LEADER-6B-IJ-14-10-

2021 

Kelmės r. Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio gimnazija 

Laisvalaikio erdvių vaikams 

ir jaunimui kūrimas Šaukėnų 

Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijos teritorijoje 

90 90 Ne  

2.2. 
KELM-LEADER-6B-I-14-5-

2021 

Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazija 

Sporto salės atnaujinimas 

Užvenčio gimnazijoje 
90 90 Ne  

2.3. 
KELM-LEADER-6B-I-14-6-

2021 

Kražių Motiejaus Kazimiero 

Sarbievijaus kultūros centras 

Medžiokalnio pritaikymas 

vietos gyventojų poreikiams 
90 65 Ne  

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) numeris 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų 

centro Juridinių asmenų 

registre esančią informaciją 

Vietos projekto pavadinimas 
Atitiktis antriniams 

prioritetiniams kriterijams 

Rekomenduojama 

skirti paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9 

1.1. 
KELM-LEADER-6B-IJ-

14-10-2021 

Kelmės r. Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio 

gimnazija 

Laisvalaikio erdvių vaikams ir 

jaunimui kūrimas Šaukėnų 

Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijos teritorijoje 

95.3.3. vietos projekto tikslinė 

grupė – jauni žmonės – atitinka.  

95.3.6. pareiškėjas nėra gavęs 

paramos iš EŽŪFKP 2014–2020 

metų finansavimo laikotarpio – 

atitinka.  

95.3.9. pareiškėjas nėra gavęs 

paramos iš EŽŪFKP 2007–2013 

metų finansavimo laikotarpio – 

atitinka.  

95.3.11. prašoma mažesnės 

paramos sumos vietos projektui 

įgyvendinti – 20 514,92 Eur.  

Taip  

1.2. 
KELM-LEADER-6B-I-

14-5-2021 

Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazija 

Sporto salės atnaujinimas 

Užvenčio gimnazijoje 

95.3.3. vietos projekto tikslinė 

grupė – jauni žmonės – atitinka.  

95.3.6. pareiškėjas nėra gavęs 

paramos iš EŽŪFKP 2014–2020 

metų finansavimo laikotarpio – 

atitinka.  

Ne  
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5. Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė  

 

 

 

Strategijos vykdytojo vadovas/atsakingas asmuo                              ______________                                                      Nelė Želvienė  

 

95.3.9. pareiškėjas nėra gavęs 

paramos iš EŽŪFKP 2007–2013 

metų finansavimo laikotarpio – 

atitinka.  

95.3.11. prašoma mažesnės 

paramos sumos vietos projektui 

įgyvendinti – 29 264,00 Eur. 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

numeris 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre 

esančią informaciją 

Vietos projekto pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Pareiškėjo 

prašoma 

paramos suma, 

Eur 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS I prioriteto priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „ 

Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse “, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1 

1.1. 
KELM-LEADER-6B-D-14-9-

2021 

Pramogų ir poilsio asociacija 

„Nendrė“ 
Pramogų plėtra Tytuvėnų mieste 75 

58 520,00 (be 

PVM) 

1.2. 
KELM-LEADER-6B-D-14-4-

2021 

Kelmės gyvūnų mylėtojų 

asociacija 

Kelmės gyvūnų mylėtojų 

asociacijos paslaugų plėtra 
70 

52 465,59 (be 

PVM) 

2. VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9 

2.1. 
KELM-LEADER-6B-I-14-5-

2021 

Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazija 

Sporto salės atnaujinimas 

Užvenčio gimnazijoje 
90  

29 264,00 (su 

PVM) 

2.2. 
KELM-LEADER-6B-I-14-6-

2021 

Kražių Motiejaus Kazimiero 

Sarbievijaus kultūros centras 

Medžiokalnio pritaikymas vietos 

gyventojų poreikiams 
65 

4 479,75 (su 

PVM) 


