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Posėdis vyko 2020 m. birželio 16 d. 15.00 val. elektroniniu paštu nele.zelviene@gmal.com (rašytine 

sprendimų priėmimo procedūra).  

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvavo 10 valdybos narių (10 š 12 – kvorumas yra) (Priedas Nr. 1).  

 

DARBOTVARKĖ. 

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

darbotvarkės patvirtinimo 

 

Valdybos nariai buvo tinkamai informuoti apie posėdį, svarstomus klausimus ir galimus balsavimo 

rezultatus.  

 

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

sušaukimas ir darbotvarkės patvirtinimas.   

Buvo siūloma visuotinio susirinkimo data 2020 m. liepos 9 d. 13.00 val., vieta – kaimo turizmo 

sodyba „Gaja“, Pabariukų k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav.  

Vadovaujantis įstatų 5.14 punktu "...valdybos nariai rotuojami kas 3 (trys) metai. Proporcingai nuo 

kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiasi bent 1/3 kolegialaus 

Asociacijos valdymo organo narių". Kol buvo paskelbtas karantinas, Agentūra sankcijų netaikė, bet 

pasikeitus situacijai būtina laikytis įsipareigojimų įgyvendinant Strategiją. 

Siūloma tokia visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimų priimti naujus narius, 

pašalinti iš narių, patvirtinimo.  

2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo; 

3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo;  

4. Kiti klausimai (informacija apie Strategijos įgyvendinimo tarpinius rezultatus).  

 

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

2020 m. liepos 9 d. 13.00 val. sodyboje "Gaja", adresu Pabariukų k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav. 

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

darbotvarkę: 

1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimų priimti naujus narius, 

pašalinti iš narių, patvirtinimo: 

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

3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo. 

4. Kiti klausimai. 

 

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   
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