
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-04-26 Nr. 4 

 

Posėdis vyko 2019 m. balandžio 26 d. 12.30 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, 

Birutės g. 4, Kelmė  

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Vaclovas Andrulis, Ieva Jokubauskaitė, Vygandas Každailis, Vaida 

Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Ramūnas Vaitiekūnas, Vilija Virbickė, Dalia Zakarienė, VVG pirmininkė 

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė.  

 

DARBOTVARKĖ. 

1. Dėl VPS finansininkės priėmimo į darbą.   

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

darbotvarkės klausimų aptarimo. 

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

4. Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA. 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, kuris įvyko balandžio 4 d., savo prašymą atsiėmė. Pirmininkė 

valdybos nariams pristatė Kristinos Bertašienės kandidatūrą į VPS finansininkės pareigas, kuri iki liepos 

mėn. yra vaiko priežiūros atostogose, o joms pasibaigus, galėtų būti sudaroma darbo sutartis. Šiuo metu 

Kristina neatitinka VPS atrankos taisyklėse ir Strategijoje numatyto reikalavimo turėti aukštąjį išsilavinimą, 

tačiau birželio mėn. baigus Šiaulių universitetą, turės ekonomikos bakalauro diplomą. Darbo patirtis 

reikalavimus atitinka – turi daugiau kaip dešimt metų darbo patirties buhalterinės apskaitos srityje. Gegužės 

ir birželio mėnesiais kandidatė savo laisvu laiku susipažintų su būsimomis pareigomis, įgytų žinių ir 

patirties, reikalingų VPS administravimui. Birželio mėn. pabaigoje valdybos  posėdyje būtų svarstomas 

klausimas dėl priėmimo į darbą VPS finansininko pareigoms (darbo sutarties sudarymo) ir atlyginimo 

koeficiento nustatymo.  

Šiuo klausimu sprendimų nebuvo priimta, valdybos nariai bendru susitarimu pritarė pirmininkės 

pasiūlymui dėl galimybės Kristiną Bertašienę priimti VPS finansininko pareigoms, pasibaigus jos vaiko 

priežiūros atostogoms ir įgijus ekonomikos bakalauro diplomą.  

 

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

susirinkimo darbotvarkės klausimų  aptarimas.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius informavo, kad balandžio 4 d. valdybos posėdyje buvo 

patvirtinta balandžio 29 d. visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė, kurioje jo siūlymu buvo įtrauktas 

klausimas dėl naujo valdybos nario, atstovaujančio verslo sektorių, rinkimo, kadangi vykusių savivaldybės 

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

pat yra gautas valdybos narės Vilijos Virbickės, atstovaujančios vietos valdžios sektorių prašymas atleisti iš 

valdybos narės pareigų. Prašymas motyvuojamas tuo, kad Kelmės turizmo ir verslo centras, kurio direktore ji 

yra, teikia konsultavimo paslaugas pareiškėjams vietos projekto paraiškų ir verslo planų rengimo klausimais, 

todėl siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, geriausias sprendimas yra pasitraukti iš valdybos 

narių.    

Pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad susiklosčius šioms aplinkybėms VVG kreipsis į Kelmės 

rajono savivaldybę dėl kito asmens delegavimo į VVG valdybą. Todėl visuotiniam narių susirinkimui turėtų 
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būti teikiamas klausimas dėl dviejų valdybos narių, atstovaujančių verslo ir vietos valdžios sektorius, 

rinkimo.  

Valdybos narys Vaclovas Andrulis informavo, kad Kelmės rajono savivaldybės taryba dėl 

deleguojamo asmens pakeitimo sprendimą gali priimti tik gegužės mėn. vyksiančiame Kelmės rajono 

savivaldybės tarybos posėdyje, todėl būtų tikslinga siūlyti visuotiniam narių susirinkimui iš darbotvarkės 

išbraukti 4 klausimą ir pasiūlyti birželio mėn. pradžioje sušaukti visuotinį susirinkimą, kuriame būtų 

svarstomas klausimas dėl dviejų valdybos narių rinkimo. Valdybos nariai pritarė tokiam siūlymui.   

 

NUTARTA: Siūlyti visuotiniam narių susirinkimui iš 2019 m. balandžio 29 d. Kelmės krašto 

partnerystės vietos veiklos grupės narių ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės išbraukti 4 klausimą.   

 

BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.  

 

3. SVARSTYTA. Naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimas. 

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 gauti Rimanto Giržado, Dainiaus Zalogos ir Vismantės Gorytės prašymai stoti į Kelmės krašto 

partnerystės vietos veiklos grupės narius.  

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė valdybai balsuoti už Rimanto Giržado, 

Dainiaus Zalogos ir Vismantės Gorytės priėmimą į VVG narius. Bendru sutarimu buvo nuspręsta balsuoti ne 

atskirai pagal kiekvieną prašymą, o už visus tris vienu kartu.  

 

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

pateiktus prašymus priimti Rimantą Giržadą, Vismantę Gorytę ir Dainių Zalogą į Kelmės krašto partnerystės 

vietos veiklos grupės narius.  

 

BALSUOJA: „už“ – 8 valdybos nariai; „prieš“ – nėra. 

 

4. Kiti klausimai. VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė informavo apie paprasto kvietimo 

teikti vietos projektus Nr. 6 metu gautas ir užregistruotas vietos projektų paraiškas.  

VPS administravimo vadovė taip pat informavo, kad Agentūros įsakymu skirta parama penktojo 

kvietimo metu gautoms paraiškoms. Šiuo metu rengiamos vietos projekto vykdymo sutartys, kurios 

artimiausiu laiku, suderinus su Agentūra ir pareiškėjais, bus pasirašytos.  

Šiais klausimais sprendimai nebuvo priimami. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


