
KELMĖS KRAŠTO PARTNERSYTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ  

VISUOTINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2019-05-31 

Kelmė  

              

Susirinkimas vyko 2019 m. gegužės 31 d. 13.00 val. Kelmės krašto muziejuje, adresu Dvaro g. 15, 

Kelmė. Apie visuotinį ataskaitinį susirinkimą įstatuose numatyta tvarka visi 74 nariai turintys balso teisę, 

buvo informuoti vietos veiklos grupės pirmininkės Nelės Želvienės – 2019 m. gegužės 21 d. elektroniniu 

paštu. Skelbimas apie organizuojamą susirinkimą buvo skelbiamas interneto svetainėje www.kelmesvvg.lt.  

Susirinkimo pirmininkė Nelė Želvienė, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė. 

Susirinkimo sekretorė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė, VPS viešųjų ryšių specialistė. 

Dalyvauja: Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės nariai 45 iš 74 (pridedamas visuotinio 

susirinkimo dalyvių sąrašas, 1 priedas), kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo.  

2. Kiti klausimai, informacija.  

 

Pasiūlyta vietos veiklos grupės pirmininkei Nelei Želvienei vadovauti susirinkimui, o VPS viešųjų 

ryšių specialistei Ramunei Trakimavičiūtei Abrutienei sekretoriauti. 

Pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad susirinkime dalyvauja 45 nariai iš 74, kvorumas yra ir 

pasiūlė susirinkimą pradėti ir išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją. Diskusijų metu buvo pasiūlyta balsų 

skaičiavimą pavesti Rimantui Giržadui, Vygantui Každailiui ir Vytautui Sirusui. Susirinkimo pirmininkė 

Nelė Želvienė pristatė visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti. Bendru sutarimu 

darbotvarkei pritarta.  

 

1. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimas. 

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė dalyviams nuspręsti kokiu balsavimu – atviru ar slaptu bus renkami Kelmės 

krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nariai. Vygantas Každailis pasiūlė, kad valdybos nariai 

būtų renkami atviru balsavimu. 

Susirinkimo pirmininkė informavo, kad šiuo metu susiklostė tokia situacija, kad Ildefonsui 

Petkevičiui tapus Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariu, jis nebegali atstovauti verslo sektoriaus, todėl 

reikia naujo verslo sektoriaus atstovo į VVG valdybą. 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. Todėl vietoj Ildefonso Petkevičiaus, kuris atstovavo verslo 

sektorių, siūloma išrinkti kitą asmenį.  

Kelmės rajono verslininkų asociacijos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė į Kelmės krašto 

partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius išrinkti Alvydą Gerbenį, UAB Girilis LT direktorių, kuris 

atstovautų verslo sektorių. Daugiau siūlymų nebuvo. Pirmininkė pasiūlė balsuoti.   

 

NUTARTA. Išrinkti į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius Alvydą 

Gerbenį, kuris atstovaus verslo sektorių.   

 

BALSUOJA: „už“ – 41, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – 4. 

 

http://www.kelmesvvg.lt/


Susirinkimo pirmininkė informavo, kad Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. 

sprendimu Nr. T-221 vietoj valdžios atstovės Vilijos Virbickės į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 

grupės valdybos narius deleguojamas savivaldybės tarybos narys Ildefonsas Petkevičius.  

  

NUTARTA. Išrinkti į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius Ildefonsą 

Petkevičių, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narį, kuris atstovaus vietos valdžios sektorių.   

 

BALSUOJA: „už“ – 44, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – 1. 

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai, informacija. VVG pirmininkė Nelė Želvienė informavo apie 

paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 metu gautas ir užregistruotas vietos projektų paraiškas bei apie  

paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 metu gautų paraiškų atrankos vertinimo eigą.  

Šiuo klausimu sprendimai nebuvo priimami. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė                                                                                     Nelė Želvienė   

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                         Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė  


