
 

 

 

KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2022 M. GEGUŽĖS 9 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2022 m. gegužės 3 d. Nr. PAK-18 

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“ ir priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų 

paslaugų plėtrai 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-EURI-6A-D-16-2-2022 MB „Melioracijos servisas“ 
MB „Melioracijos servisas“ 

verslo plėtra 
90 29 560,76 Pritarta  

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

Dovydo Baškio pramogų ir 

poilsio organizavimo veiklos 

plėtra 

85 22 779,26 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 

1. KELM-EURI-6B-D-16-4-2022 
Asociacija "Užvenčio 

sveikatos centras" 

Paslaugų, laisvalaikio ir tradicijų 

plėtra sveikatingumo srityje 
60 55 875,04 Pritarta  
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2. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą: 

3. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

 

 

Posėdžio pirmininkas                      _____________________________                                        Ildefonsas Petkevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė                                             _____________________________  Nelė Želvienė  

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

vykdymui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1 

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

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

organizavimo veiklos plėtra 
85 

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

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 

75 

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

vykdymui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1 

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  

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

IŠ VISO: 144 729,34 


