
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-12-21 Nr. 11 

 

Posėdis vyko 2021 m. gruodžio 21 d. 13.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, Birutės 

g. 4, Kelmė 

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Mindaugas Kaminskas, Vygandas Každailis, Vilmantas Kizis, Vaida 

Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Lina Radavičienė, Vaida Šaltmerienė, Dalia Zakarienė, VVG pirmininkė 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. 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. 

2. 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-SAVA-7.1 

patvirtinimo. 

3. 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. 

4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi kaime 

kūrimas“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-9 patvirtinimo. 

5. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 15 paskelbimo. 

6. 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 (EURI).  

5. 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-SAVA-7.1 

patvirtinimo (EURI).  

6. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 16 paskelbimo. 

7. Kiti klausimai.  

 

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 

kvietimus 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 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 
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verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas" veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų 

vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. 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 2021-11-18) (toliau – VP administravimo taisyklės), kartu kaip priedai yra parengtos Vietos projekto 

paraiškos ir Verslo plano formos. 

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“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

2. 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. LEADER-

19.2-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. LEADER-

19.2-SAVA-7.1 kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos 

sutarties formos). 

 

BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

3. 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 
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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. 

 

4. SVARSTYTA. Finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi 

kaime kūrimas“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-

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. 

 

5. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 15 paskelbimas.  

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

Nr. 15 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. 15 

skelbiamas pagal VPS I prioriteto priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo 

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

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“ priemonę „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 224 679 Eur (du šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt devyni eurai), iš kurių 

priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sričiai „Parama 

alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 būtų skirta 110 782 Eur (vienas 

šimtas dešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai), priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno 
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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 – 26 102 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai šimtas 

du eurai) ir priemonei „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-9 – 29 268 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai). Kvietimo teikti 

vietos projektus galiojimo data (paraiškų surinkimo terminas) numatoma nuo 2022 m. vasario 1 d. 8.00 val. 

iki 2022 m. kovo 15 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 būti 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. 15 formą.   

 

NUTARTA:  

1. Paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 15, numatant kvietimo galiojimą (paraiškų 

surinkimo terminą) nuo 2022 m. vasario 1 d. 8.00 val. iki 2022 m. kovo 15 d. 15.00 val. 

2. Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 15 formą. 

 

BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

6. 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 (EURI) 

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. Pažymėtina, kad ši priemonė 

bus finansuojama EURI (Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė (angl. European Union Recovery 

instrument)) lėšomis.  

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“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

7. 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. LEADER-

19.2-SAVA-7.1 (EURI) patvirtinimas.  

mailto:kelmesvvg@gmail.com
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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. Pažymėtina, kad ši priemonė bus finansuojama EURI 

(Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė (angl. European Union Recovery instrument)) lėšomis. 

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. LEADER-

19.2-SAVA-7.1 kartu su pridedamais priedais (Vietos projekto paraiškos, verslo plano ir Jungtinės veiklos 

sutarties formos). 

 

8. SVARSTYTA. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 16 paskelbimas (EURI).  

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

Nr. 16 bus skelbiamas pagal dvi Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 - 2023 metų vietos 

plėtros strategijos veiklos sritis.   

VPS administravimo vadovė kalbėjo, kad paprastas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 16 

skelbiamas pagal VPS I prioriteto priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo 

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

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. Šiam 

kvietimui numatoma bendra suma 130 120 Eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių šimtas dvidešimt eurų) 

EURI (Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė (angl. European Union Recovery instrument)) lėšų, 

iš kurių priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sričiai „Parama 

alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 būtų skirta 71 593 Eur 

(septyniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt trys eurai), 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). Kvietimo teikti vietos projektus galiojimo data (paraiškų 

surinkimo terminas) numatoma nuo 2022 m. vasario 1 d. 8.00 val. iki 2022 m. kovo 15 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 būti 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. 16 formą.   

 

NUTARTA:  

1. Paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 16, numatant kvietimo galiojimą (paraiškų 

surinkimo terminą) nuo 2022 m. vasario 1 d. 8.00 val. iki 2022 m. kovo 15 d. 15.00 val. 

2. Patvirtinti Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 16 formą. 

 

BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 
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9. Kiti klausimai (informacija apie VPS įgyvendinimą, parengiamąją paramą 2023 – 2027 metų vietos 

plėtros strategijoms parengti, kita aktuali informacija). 

VVG pirmininkė Nelė Želvienė valdybos nariams pateikė informaciją apie VPS įgyvendinimo eigą, 

apie planuojamą parengiamąją paramą 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijoms rengti, numatomus 

atrankos kriterijus bei supažindino su kita aktualia informacija).  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


