KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2022 M. GEGUŽĖS 9 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
2022 m. gegužės 9 d. Nr. PAK-17
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“ priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės
ūkio veiklų vykdymui“, priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų
paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“, priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“, 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 priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų
vykdymui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1
1.

KELM-LEADER-6A-D-15-22022

UAB „Uoksa“

KELM-LEADER-6A-D-15-112022
KELM-LEADER-6A-D-15-12022
KELM-LEADER-6A-D-15-122022

MB „Trauk, smulkink“

UAB „Uoksa“ ne žemės ūkio
verslo plėtra Kelmės r. kaimo
vietovėje
MB „Trauk, smulkink“ verslo
plėtra Kelmės r.

85

34 141,00

Pritarta

85

34 140,00

Pritarta

MB „Rojo autoservisas“

Mašinų remontas

80

13 777,68

Pritarta

Deividas Vaičikas

Deivido Vaičiko veiklos
kūrimas

65

27 338,87

Pritarta

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.

KELM-LEADER-6B-D-15-82022

VšĮ „Atma“

Namelių, skirtų laikinai
apgyvendinti, nuomos paslaugų
vystymas Butkiškės kaime,
Kelmės rajone

80

58 527,00

Pritarta

VPS II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas,
sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8.1
1.
2.
3.

KELM-LEADER-6B-V-15-72022
KELM-LEADER-6B-V-15-92022
KELM-LEADER-6B-KV-15-32022

Vijurkų kaimo bendruomenė
VšĮ „Atma“
Visuomeninė organizacija
„Kiaunorių kaimo
bendruomenė“

Laisvalaikį leidžiame kartu
smagiai ir sveikai
Sveikos gyvensenos ir aktyvaus
poilsio stovyklų organizavimas
Bendruomenių stiprybė dirbant
kartu

90

6 604,38

Pritarta

90

9 167,45

Pritarta

80

7 671,93

Pritarta

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

KELM-LEADER-6B-I-15-62022

Vijurkų kaimo bendruomenė

2.

KELM-LEADER-6B-I-15-102022

Gailių kaimo bendruomenė

Vaikų žaidimų aikštelės
įrengimas Vijurkų kaime
Poilsio ir laisvalaikio zonų
įrengimas ir sutvarkymas prie
Gailių kaimo bendruomenės
namų

80

8 777,63

Pritarta

80

18 204,72

Pritarta

2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą:
Vietos projekto paraiškos
Pridėtinės vertės (kokybės)
Pareiškėjo pavadinimas
Vietos projekto pavadinimas
atpažinties (registracijos) kodas
balas
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
Namelių, skirtų laikinai apgyvendinti,
1.
KELM-LEADER-6B-D-15-8-2022
VšĮ „Atma“
nuomos paslaugų vystymas Butkiškės kaime,
80
Kelmės rajone

Eil.
Nr.
1

3
2.

KELM-LEADER-6B-D-15-4-2022

Verpenos kaimo bendruomenė

Sveikatos, poilsio ir pramogų paslaugų
teikimas

75

VPS II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8.1
1.

KELM-LEADER-6B-V-15-7-2022

Vijurkų kaimo bendruomenė

2.

KELM-LEADER-6B-V-15-9-2022

VšĮ „Atma“

3.

KELM-LEADER-6B-KV-15-3-2022

4.

KELM-LEADER-6B-V-15-5-2022

Visuomeninė organizacija
„Kiaunorių kaimo bendruomenė“
Kolainių kaimo bendruomenė

Laisvalaikį leidžiame kartu smagiai ir sveikai
Sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio
stovyklų organizavimas

90

Bendruomenių stiprybė dirbant kartu

80

Pažinkime kultūrą ir tradicijas

75

90

3. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą:
Vietos projekto paraiškos
Pridėtinės vertės
Prašoma paramos
Pareiškėjo pavadinimas
Vietos projekto pavadinimas
atpažinties (registracijos) kodas
(kokybės) balas
suma, Eur
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
Sveikatos, poilsio ir pramogų
1.
KELM-LEADER-6B-D-15-4-2022
Verpenos kaimo bendruomenė
75
57 861,75
paslaugų teikimas
VISO:
57 861,75

Eil.
Nr.
1

VPS II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8.1
1.

KELM-LEADER-6B-V-15-5-2022

Kolainių kaimo bendruomenė

Pažinkime kultūrą ir tradicijas

75
VISO:
IŠ VISO:

Posėdžio pirmininkas

_____________________________

Ildefonsas Petkevičius

Posėdžio sekretorė

_____________________________

Nelė Želvienė

4 734,80
4 734,80
62 596,55

