
KELMĖS KRAŠTO PARTNERSYTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ  

VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2018-04-12 

Kelmė  

              

Susirinkimas vyko 2018 m. balandžio 12 d. 13.00 val. Kelmės kultūros centre, adresu Vytauto 

Didžiojo g. 73, Kelmė. Apie visuotinį ataskaitinį susirinkimą įstatuose numatyta tvarka visi 78 nariai turintys 

balso teisę, buvo informuoti vietos veiklos grupės pirmininkės Nelės Želvienės – 2018 m. balandžio 3 d. 

elektroniniu paštu. Skelbimas apie organizuojamą susirinkimą buvo skelbiamas interneto svetainėje 

www.kelmesvvg.lt.  

Susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 

valdybos pirmininkas. 

Susirinkimo sekretorė Jolanta Stupurienė, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 

finansininkė. 

Dalyvauja: Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės nariai 40 iš 76 (pridedamas visuotinio 

susirinkimo dalyvių sąrašas, 1 priedas), kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ: (pridedama, 2 priedas). 

1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti naujus 

narius, pašalinti iš narių, patvirtinimo (Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo 

sutikslinimas). 

2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2017 metus patvirtinimo (VVG veiklos ataskaita). 

3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2017 metus 

patvirtinimo. 

4. Kiti klausimai. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal Kelmės krašto 

partnerystės vietos veiklos grupės 2014 – 2023 metų vietos plėtros strategijos priemones/ veiklos sritis, 

pristatymas  

 

Pasiūlyta vietos veiklos grupės valdybos pirmininkui Ildefonsui Petkevičiui vadovauti susirinkimui, 

o finansininkei Jolantai Stupurienei sekretoriauti. 

Pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad susirinkime dalyvauja 40 nariai iš 76, kvorumas yra ir 

pasiūlė susirinkimą pradėti. Susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pristatė visuotinio susirinkimo 

darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti. Darbotvarkei vienbalsiai pritarta.  

 

1. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti 

naujus narius, pašalinti iš narių, patvirtinimas (Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo 

sutikslinimas). 

Vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė supažindino narius su 2018 m. sausio 23 d. valdybos 

posėdžio protokolo Nr. 1 nutarimu, kuriame buvo nuspręsta iš vietos veiklos grupės narių pagal pateiktą 

prašymą išbraukti Deimą Navickienę, 2018 m. vasario 23 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 3 nutarimu, 

kuriame buvo nuspręsta pagal gautą prašymą iš vietos veiklos grupės narių  išbraukti Rimantą Giržadą ir 

Vilmantą Kizį ir su 2018 m. kovo 30 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 4 nutarimu pagal gautą prašymą į 

vietos veiklos grupės narius kaip fizinį asmenį, atstovausiantį pilietinės visuomenės sektorių, priimti Nelę 

Želvienę. Remiantis įstatais, buvo pasiūlyta visuotiniam susirinkimui patvirtinti valdybos sprendimus.  

 

NUTARTA. Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimus dėl 

Nelės Želvienės priėmimo į vietos veiklos grupės narius ir Rimanto Giržado, Vilmanto Kizio ir Deimos 

Navickienės, išbraukimo iš narių sąrašo.  

http://www.kelmesvvg.lt/


 

BALSUOJA: „už“ – 40, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – nėra. 

 

Patikslinus Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašą, šiuo metu nariais, kurie 

turi balso teisę, yra 76 (sąrašas pridedamas, 3 priedas).  

 

2. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2017 metus patvirtinimas.   

Pirmininkė Nelė Želvienė pristatė Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 

metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2017 metus (ataskaita pridedama, 4 

priedas).  

 

NUTARTA: patvirtinti  Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2017 metus.  

 

BALSUOJA: „už“ – 40, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.  

 

3. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 

2017 metus tvirtinimas. 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansininkė Jolanta Stupurienė pristatė Kelmės 

krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2017 m. finansinės atskaitomybę, kurią sudaro balansas, veiklos 

rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas (pridedama, 6 priedas). 

 

NUTARTA: Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2017 m. finansinę 

atskaitomybę (balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas). 

 

BALSUOJA: „už“ – 40, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.  

 

4. Kiti klausimai. Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal Kelmės krašto 

partnerystės vietos veiklos grupės 2014 – 2023 metų vietos plėtros strategijos priemones/ veiklos sritis, 

pristatymas.  

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė, VPS administravimo vadovė Nelė 

Želvienė pristatė paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 4 pagal Kelmės krašto partnerystės vietos 

veiklos grupės 2014 – 2023 metų vietos plėtros strategijos priemones/ veiklos sritis.  

Šiuo klausimu sprendimai nebuvo priimami.  

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                     Ildefonsas Petkevičius  

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                          Jolanta Stupurienė  


