
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  

 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

  

2022-04-29 Nr. 18 

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 „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ LEADER-19.2-

SAVA-6 tikslas skatinti vietos verslo iniciatyvas Kelmės rajono kaimiškose vietovėse bei stiprinti jų ekonominį 

kapitalą.  

Veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ LEADER-19.2-SAVA-6.1 skirta smulkių 

kaimo verslo įmonių ekonominio aktyvumo skatinimui. Priemone siekiama remti darbo vietų kūrimą ir 

išlaikymą Kelmės rajono kaimo vietovėse bei didinti smulkių verslų kaime konkurencingumą ir ekonominį 

gyvybingumą. 

Remiamos veiklos:  

❖ parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime pradėti ir plėtoti, apimančiam įvairius 

ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, 

įskaitant paslaugas žemės ūkiui; 

❖ parama privačių juridinių asmenų, užsiimančių aktyvaus poilsio ir kita turizmo organizavimo veikla, 

verslui pradėti ir plėtoti.  

 

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. 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

biudžetas, Eur 
130 120,00 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo 

laikotarpis ir kvietimo Nr. 

Nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. kovo 15 d. 

Kvietimas Nr. 16  

2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė  

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  I prioriteto priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės 

ūkio veiklų vykdymui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1 

1.1. KELM-EURI-6A-D-16-2-2022 MB „Melioracijos servisas“ MB „Melioracijos servisas“ verslo plėtra 90 

1.2. KELM-EURI-6A-D-16-1-2022 Dovydas Baškys 
Dovydo Baškio pramogų ir poilsio organizavimo 

veiklos plėtra 
85 

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-EURI-6B-D-16-4-2022 Asociacija "Užvenčio sveikatos centras" 
Paslaugų, laisvalaikio ir tradicijų plėtra 

sveikatingumo srityje 
60 

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) 
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4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas 

1 2 3 4 5 6 7 

1. VPS I prioriteto priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės 

ūkio veiklų vykdymui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1 

1.1. KELM-EURI-6A-D-16-2-2022 MB „Melioracijos servisas“ 
MB „Melioracijos servisas“ 

verslo plėtra 
85 90 Taip 

1.2. KELM-EURI-6A-D-16-1-2022 Dovydas Baškys 

Dovydo Baškio pramogų ir 

poilsio organizavimo veiklos 

plėtra 

85 85 Taip 

1.3. KELM-EURI-6A-D-16-3-2022 Kęstutis Giedraitis K. Giedraičio verslo plėtra 85 75 Ne 

1.4. KELM-EURI-6A-D-16-5-2022 Rokas Jokubauskas 

Roko Jokubausko 

investicijos į naujų darbo 

vietų kūrimą pradedant 

variklinių transporto 

priemonių techninės 

priežiūros ir remonto veiklą 

85 75 Ne 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) numeris 

Pareiškėjo pavadinimas, 

atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre 

esančią informaciją    arba 

vardas ir pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Atitiktis antriniams 

prioritetiniams kriterijams 

Rekomenduojama 

skirti paramą 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 

1. VPS I prioriteto priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio 

veiklų vykdymui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1 

1.1. 
KELM-EURI-6A-D-16-

5-2022 
Rokas Jokubauskas 

Roko Jokubausko 

investicijos į naujų darbo 

vietų kūrimą pradedant 

variklinių transporto 

priemonių techninės 

priežiūros ir remonto veiklą 

95.3.1. Mažesnė prašoma paramos 

suma vienai darbo vietai (visam 

etatui) sukurti – 17 899,48 Eur 

Ne  

1.2. 
KELM-EURI-6A-D-16-

3-2022 
Kęstutis Giedraitis K. Giedraičio verslo plėtra 

95.3.1. Mažesnė prašoma paramos 

suma vienai darbo vietai (visam 

etatui) sukurti – 35 800,00 Eur 

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

 

 

 

Strategijos vykdytojo vadovas/atsakingas asmuo                              ______________                                                      Nelė Želvienė  
 

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 „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės 

ūkio veiklų vykdymui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1 

1.1. KELM-EURI-6A-D-16-5-2022 Rokas Jokubauskas 

Roko Jokubausko investicijos į 

naujų darbo vietų kūrimą 

pradedant variklinių transporto 

priemonių techninės priežiūros ir 

remonto veiklą 

75 
35 798,97 (be 

PVM) 

1.2. KELM-EURI-6A-D-16-3-2022 Kęstutis Giedraitis K. Giedraičio verslo plėtra 75 
35 800,00 (be 

PVM) 


