
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-05-21 Nr. 5 

 

Posėdis vyko 2019 m. gegužės 21 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, Mindaugas Kaminskas, Vygandas Každailis, Birutė 

Kukanauskienė, Vaida Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Vytautas Sirusas, Ramūnas Vaitiekūnas, Dalia 

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

Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė.  

 

DARBOTVARKĖ. 

1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinio susirinkimo organizavimo 

ir  darbotvarkės tvirtinimo. 

2. Kiti klausimai.  

 

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

organizavimas ir darbotvarkės patvirtinimas.  

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

visuotinį narių susirinkimą sušaukti 2019 m. gegužės 31 d. 13.00 val. Kelmės krašto muziejuje, adresu Dvaro 

g. 15, Kelmė. Visuotinis susirinkimas reikalingas dėl dviejų valdybos narių, atstovaujančių verslo ir valdžios 

sektorius, išrinkimo. 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.  

Pirmininkė taip pat informavo, kad balandžio 26 d. buvo 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. Todėl buvo kreiptasi į Kelmės rajono 

savivaldybę dėl kito asmens delegavimo į VVG valdybą. Valdybos narys Vaclovas Andrulis informavo, kad 

Kelmės rajono savivaldybės taryba dėl deleguojamo asmens pakeitimo sprendimą priims gegužės 30 d. 

vyksiančiame tarybos posėdyje. Valdybos nariai pritarė siūlymui dėl visuotinio VVG narių susirinkimo 

sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo.    

  

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

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

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

darbotvarkę:  

1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių, atstovaujančių verslo ir vietos 

valdžios sektorius, rinkimo. 

2. Kiti klausimai, informacija. 
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2. Kiti klausimai. VPS administravimo vadovė 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.  

Šiais klausimais sprendimai nebuvo priimami. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


