
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-04-04 Nr. 3 

 

Posėdis vyko 2019 m. balandžio 4 d. 15.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, 

Birutės g. 4, Kelmė  

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Odeta Budraitė, Mindaugas Kaminskas, Vygandas Každailis, Vaida 

Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Vytautas Sirusas, Ramūnas Vaitiekūnas, Vilija Virbickė, Dalia Zakarienė, 

VVG pirmininkė VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Ramunė 

Trakimavičiūtė Abrutienė.  

 

DARBOTVARKĖ. 

1. Dėl VPS finansininko (-ės) atrankos (priėmimo į darbą) pagal pateiktą prašymą.  

2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo 

organizavimo ir darbotvarkės patvirtinimo. 

3. Dėl naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimo, esamų narių 

pašalinimo ir/ar narystės sustabdymo. 

 

VVG pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad buvo paskelbtas atrankos konkursas VPS 

finansininko pareigoms, prašymus buvo galima pateikti iki kovo 29 d. Buvo gautas vieno kandidato 

prašymas, bet prieš valdybos posėdį, savo prašymą atsiėmė. Atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes, 

valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė šį klausimą iš darbotvarkės išbraukti.  

 

1. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinio ataskaitinio 

susirinkimo organizavimas ir darbotvarkės patvirtinimas.  

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės (toliau VVG) pirmininkė Nelė Želvienė pasiūlė 

visuotinį ataskaitinį susirinkimą sušaukti 2019 m. balandžio 29 d. 11.00 val. Kelmės krašto muziejuje, adresu 

Dvaro g. 15, Kelmė bei pristatė preliminarią darbotvarkę. Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius 

pasiūlė į susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl naujo valdybos nario rinkimo, kadangi vykusių 

savivaldybės tarybų rinkimų metu jis buvo išrinktas tarybos nariu ir nebegali atstovauti verslo sektoriaus.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 

patvirtintų Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos 

taisyklių 15.3.3 papunkčiu savivaldybės meras, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, 

savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio 

(asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių 

asmenų vadovai kolegialiame VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui. 

Valdybos nariai pritarė pasiūlymui patikslinti darbotvarkę ir ją patvirtinti.     

 

NUTARTA: 1. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinį ataskaitinį 

susirinkimą sušaukti 2019 m. balandžio 29 d. 11.00 val. Kelmės krašto muziejuje, adresu Dvaro g.15, Kelmė. 

2. Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinio ataskaitinio 

susirinkimo darbotvarkę:  

1. Dėl  Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo sutikslinimo, kvorumo nustatymo, 

visuotinio susirinkimo pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.  

2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti naujus narius, 

pašalinti iš narių  patvirtinimo.  

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

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo (VVG pirmininko ataskaita).  
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4. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės patvirtinimo.  

5. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nario rinkimo. 

6. Kiti klausimai, diskusijos prie kavos puodelio.  

 

BALSUOJA: „už“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.  

 

2. SVARSTYTA. Naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimas, esamų 

narių pašalinimas ir/ar narystės sustabdymas. 

Kalbėjo VVG pirmininkė Nelė Želvienė, kuri valdybos narius informavo, kad remiantis įstatų 4.4 

punktu, naujų narių priėmimo, atsisakymo priimti ir narystės sustabdymo klausimą sprendžia valdyba, kurios 

sprendimui turi pritarti visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip ½ visų dalyvaujančių narių balsais. Šiuo 

metu yra gautas Lietuvos uogų augintojų, perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prašymas stoti į Kelmės 

krašto partnerystės vietos veiklos grupės narius (atstovė Audronė Ispiryan).  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė valdybai balsuoti už Lietuvos uogų augintojų, 

perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos priėmimą į VVG narius. 

VVG pirmininkė taip pat pateikė informaciją, kad remiantis įstatų 4.5 punktu asociacijos narys gali 

būti pašalintas už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą, taip pat, jei nustatyta tvarka nemoka nario 

mokesčio. Šiuo metu nario mokesčio už 2018 metus nėra sumokėjusi Meilutė Masalskienė (gautas žodinis 

sutikimas išbraukti iš VVG narių) ir Tytuvėnų bendruomenė, kuri yra nutraukusi savo veiklą.   

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė valdybai balsuoti už Meilutės Masalskienės ir 

Tytuvėnų bendruomenės pašalinimą iš VVG narių. 

 

NUTARTA: 1. Remiantis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatais bei atsižvelgiant į 

pateiktą prašymą priimti Lietuvos uogų augintojų, perdirbėjų ir prekybininkų asociaciją į Kelmės krašto 

partnerystės vietos veiklos grupės narius.  

2. Remiantis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatų 4.5 punktu išbraukti iš VVG 

narių Meilutę Masalskienę ir Tytuvėnų bendruomenę. 

 

BALSUOJA: „už“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


