
 

 

 

KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. RUGSĖJO 3 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. PAK-15 

Kelmė 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 

grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno 

nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ ir priemonę „Pagrindinės paslaugos 

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, atrankos. 

NUTARTA. 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 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 

patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos 

aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo pavadinimas  Vietos projekto pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Prašoma 

paramos suma, 

Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1. 
KELM-LEADER-1C-M-14-8-

2021 

Tarptautinė asociacija 

„Verslo saitas“ 

Kelmės kraštas – verslus, 

veiklus, veržlus! 
65 29 840,68 Pritarta  

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

2021 

Bendruomenė „Šaltenių 

pašvaistė“ 

Bendruomenės „Šaltenių 

pašvaistė“ maisto gamyba ir 

teikimas 

90 58 527,00 Pritarta  

VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9 
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3. 
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 20 514,92 Pritarta  

2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

3. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 
Pareiškėjo pavadinimas  Vietos projekto pavadinimas 

Pridėtinės vertės (kokybės) 

balas 

1 2 3 4 5 

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

gamyba ir teikimas 
90 

2. KELM-LEADER-6B-D-14-9-2021 
Pramogų ir poilsio asociacija 

„Nendrė“ 
Pramogų plėtra Tytuvėnų mieste 75 

3. KELM-LEADER-6B-D-14-4-2021 Kelmės gyvūnų mylėtojų asociacija 
Kelmės gyvūnų mylėtojų asociacijos 

paslaugų plėtra 
70 

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

4. 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 

5. KELM-LEADER-6B-I-14-5-2021 
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazija 

Sporto salės atnaujinimas Užvenčio 

gimnazijoje 
90 

6. KELM-LEADER-6B-I-14-6-2021 
Kražių Motiejaus Kazimiero 

Sarbievijaus kultūros centras 

Medžiokalnio pritaikymas vietos gyventojų 

poreikiams 
65 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 
Pareiškėjo pavadinimas  Vietos projekto pavadinimas 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) balas 

Prašoma paramos 

suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 

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. KELM-LEADER-6B-D-14-9-2021 
Pramogų ir poilsio asociacija 

„Nendrė“ 
Pramogų plėtra Tytuvėnų mieste 75 58 520,00  
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Posėdžio pirmininkas                      _____________________________                                        Ildefonsas Petkevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                             _____________________________  Nelė Želvienė  

 

 

2. KELM-LEADER-6B-D-14-4-2021 Kelmės gyvūnų mylėtojų asociacija 
Kelmės gyvūnų mylėtojų 

asociacijos paslaugų plėtra 
70 52 465,59  

    VISO: 110 985,59  

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

1. KELM-LEADER-6B-I-14-5-2021 
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazija 

Sporto salės atnaujinimas 

Užvenčio gimnazijoje 
90  29 264,00  

2. KELM-LEADER-6B-I-14-6-2021 
Kražių Motiejaus Kazimiero 

Sarbievijaus kultūros centras 

Medžiokalnio pritaikymas vietos 

gyventojų poreikiams 
65 4 479,75  

    VISO: 33 743,75 

IŠ VISO: 144 729,34 


