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Susirinkimas vyko 2020 m. liepos 9 d. 13.00 val. Kaimo turizmo sodyboje „Gaja“, adresu Pabariukų 

k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. sav. Apie visuotinį susirinkimą įstatuose numatyta tvarka visi 74 nariai 

turintys balso teisę, buvo informuoti vietos veiklos grupės pirmininkės Nelės Želvienės – 2020 m. birželio 30 

d. elektroniniu paštu. Skelbimas apie organizuojamą susirinkimą buvo skelbiamas interneto svetainėje 

www.kelmesvvg.lt ir spaudoje (2020 m. birželio 27 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“).   

Susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius. 

Susirinkimo sekretorė Nelė Želvienė.  

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

susirinkimo dalyvių sąrašas), kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo 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. 

 

Susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius 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 Albertui Brazui ir Kristinai Bertašienei. Susirinkimo pirmininkas 

Ildefonsas Petkevičius pristatė visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti. Bendru sutarimu 

darbotvarkei pritarta.  

 

1. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti 

naujus narius, pašalinti iš narių,  patvirtinimas.  

Vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė supažindino narius su 2020 m. vasario 25 d. 

valdybos posėdžio protokolo Nr. 1 sprendimu, kuriame buvo nuspręsta iš vietos veiklos grupės narių pagal 

gautus prašymus išbraukti Gipoldą Karklelį, Visuomeninę organizaciją „Berželio bendruomenė“ ir Tytuvėnų 

regioninio parko bendruomenės klubą „Rūža“ bei pagal gautus prašymus į vietos veiklos grupės narius  

priimti Asociaciją „Rojus vaikams“, Tytuvėnų krašto bendruomenę, Pabariukų kaimo bendruomenę 

„Dubysos slėnis“ ir Bendruomenę „Šaltenių pašvaistė“. Vadovaujantis įstatais, buvo pasiūlyta visuotiniam 

susirinkimui patvirtinti valdybos sprendimą.  

 

NUTARTA. Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimą dėl 

Asociacijos „Rojus vaikams“, Tytuvėnų krašto bendruomenės, Pabariukų kaimo bendruomenės „Dubysos 

slėnis“ ir Bendruomenės „Šaltenių pašvaistė“ priėmimo į vietos veiklos grupės narius ir Gipoldo Karklelio, 

Visuomeninės organizacijos „Berželio bendruomenė“ ir Tytuvėnų regioninio parko bendruomenės klubo 

„Rūža“ išbraukimo iš narių sąrašo.  

 

BALSUOJA: „už“ – 45, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – nėra. 

 

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

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

http://www.kelmesvvg.lt/


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

būtų renkami atviru balsavimu.  

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad vadovaujantis įstatais valdybos nariai turi būti rotuojami 

kas 3 metai, proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus turi 

pasikeisti bent 1/3 kolegialaus valdymo organo narių.  

Vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė priminė nariams, kad Kelmės krašto partnerystės 

vietos veiklos grupė, teikdama paraišką vietos plėtros strategijos įgyvendinimui, turėjo atitikti tinkamumo 

reikalavimus ir prisiimti įsipareigojimus, kurių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 patvirtintomis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėmis, turi būti laikomasi visą vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo laikotarpį. Pirmininkė pasiūlė vadovaujantis įstatų 5.14 punktu patvirtinti tokios 

sudėties valdybą, kad pasikeistų 1/3 dabartinių valdybos narių ir pasiūlė balsuoti už kiekvieno sektoriaus 

atstovus atskirai. Valdybos nariai bus renkami 3 (trejų) metų kadencijai.  

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-164 „Dėl Kelmės 

rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybą“ 

atšaukiamas Ramūno Vaitiekūno atstovavimas ir deleguojama Kristina Margienė. Susirinkimo pirmininkas 

pasiūlė nariams pritarti šiam pasiūlymui ir balsuoti, kad į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 

valdybą nuo vietos valdžios sektoriaus būtų išrinkta Kristina Margienė, o Vaclovui Andruliui ir Ildefonsui 

Petkevičiui pratęsiama kadencija.   

 

NUTARTA.  

1. Atšaukti valdybos narį Ramūną Vaitiekūną, atstovaujanti vietos valdžios sektorių. 

2. Nuo vietos valdžios sektoriaus į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius 

išrinkti Kristiną Margienę, pratęsti kadenciją Vaclovui Andruliui ir Ildefonsui Petkevičiui.  

 

BALSUOJA: „už“ – 45, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – nėra. 

 

Pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad pateiktas pasiūlymas nuo verslo sektoriaus į valdybos 

narius vietoj Alvydo Gerbenio išrinkti Vaidą Šaltmerienę, o likusiems valdybos nariams pratęsti kadenciją.  

 

NUTARTA:  

1. Atšaukti valdybos narį Alvydą Gerbenį, atstovaujanti verslo sektorių.  

2. Nuo verslo sektoriaus į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius išrinkti 

Vaidą Šaltmerienę, pratęsti kadenciją Mindaugui Kaminskui, Vygandui Každailiui, Vytautui Sirusui.  

 

BALSUOJA: „už“ – 45, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra. 

 

Pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad nuo pilietinės visuomenės sektoriaus valdyboje turėtų 

pasikeisti bent du nariai, todėl vietoj Birutės Kukanauskienės yra siūloma Vijurkų kaimo bendruomenės 

pirmininkės Linos Radavičienės kandidatūra, o vietoj Odetos Budraitės siūloma Maironių kaimo 

bendruomenės atstovės Aušros Buivydaitės kandidatūra, likusiems valdybos nariams kadenciją pratęsti. 

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė nariams pritarti šiam pasiūlymui ir balsuoti, kad šie vietos pilietinės 

visuomenės sektoriaus atstovai būtų išrinkti į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybą: 

Aušra Buivydaitė, Ieva Jokubauskaitė, Vaida Linikienė, Lina Radavičienė, Dalia Zakarienė.  

 

NUTARTA:  

1. Atšaukti valdybos narius Odetą Budraitę ir Birutę Kukanauskienę, atstovaujančius pilietinės 

visuomenės sektorių. 



2. Nuo pilietinės visuomenės sektoriaus į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos 

narius išrinkti Aušrą Buivydaitę ir Liną Radavičienę, pratęsti kadenciją Ievai Jokubauskaitei, Vaidai 

Linikienei ir Daliai Zakarienei.  

 

BALSUOJA: „už“ – 45, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra. 

 

Susirinkimo pirmininkas informavo narius, kad valdybos nariai buvo renkami vadovaujantis Kelmės 

krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatais ir pasiūlė patvirtinti visos sudėties vietos veiklos grupės 

valdybą.  

 

NUTARTA: Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybą šios sudėties:  

1. Vaclovas Andrulis (vietos valdžios sektorius)  

2. Kristina Margienė (vietos valdžios sektorius)  

3. Ildefonsas Petkevičius (vietos valdžios sektorius)  

4. Mindaugas Kaminskas (verslo sektorius) 

5. Vygandas Každailis (verslo sektorius)  

6. Vaida Šaltmerienė (verslo sektorius)  

7. Vytautas Sirusas (verslo sektorius)  

8. Aušra Buivydaitė (pilietinės visuomenės sektorius)  

9. Ieva Jokubauskaitė (pilietinės visuomenės sektorius)  

10. Lina Radavičienė (pilietinės visuomenės sektorius)  

11.Vaida Linikienė (pilietinės visuomenės sektorius)  

1.12. Dalia Zakarienė (pilietinės visuomenės sektorius)   

 

BALSUOJA: „už“ – 45, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra. 

 

3. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimai.  

Vadovaujantis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatais trejų metų laikotarpiui 

renkamas vietos veiklos grupės pirmininkas. Susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė vietos 

veiklos grupės pirmininke trejų metų laikotarpiui perrinkti dabartinę pirmininkę Nelę Želvienę. Pati 

kandidatė į vietos veiklos grupės pirmininkes nuo balsavimo procedūros nusišalino.  

 

NUTARTA: Pratęsti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkės Nelės Želvienės 

kadenciją. 

 

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

 

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė pateikė 

informaciją apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą bei pristatė tarpinio pažangos vertinimo 

rezultatus.  

Nuo Strategijos įgyvendinimo pradžios buvo paskelbta 10 kvietimų vietos projektų paraiškoms 

rinkti. Iš viso Kelmės krašto partnerystės VVG pateikti 46 vietos projektai (iš jų 12 atmesti dėl lėšų trūkumo, 

tinkamumo vertinimo metu ar pačių pareiškėjų prašymu): 10 mažosios infrastruktūros, 6 veiklų projektai, 1 

mokymų projektas, 4 projektai verslo pradžiai ir 3 verslo plėtrai, 7 bendruomenių ir kitų NVO verslo kūrimui 

ir plėtrai, 3 socialinio verslo projektai (2 NVO ir 1 privataus). Šiuo metu įgyvendinta 13 vietos projektų 

(Visuomeninė organizacija „Kiaunorių kaimo bendruomenė“, Tytuvėnų miesto bendruomenė „Gralis“, 

Lykšilio kaimo bendruomenė, Pakražančio gimnazija, Liolių pagrindinė mokykla, Vaiguvos Vlado Šimkaus 

pagrindinė mokykla, VšĮ Tytuvėnų piligrimų centras, Tytuvėnų regioninio parko direkcija, Asociacija 

„Šaukėnų miestelio bendruomenė“, Pakražančio kultūros centras, Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 

kultūros centras, MB „Inminda“, UAB „Goldminkas“). Bendra išmokėtos paramos suma yra 412 524,87 Eur, 



tai sudaro 22,32 proc. nuo vietos projektams skirtos Strategijos sumos. Užkontraktuotų projektų paramos 

suma yra 976 083,34 Eur, tai sudaro 52,81 proc. nuo vietos projektams skirtos Strategijos sumos. Per visą 

VPS laikotarpį numatyta sukurti 28 naujas darbo vietas (etatus), pagal pateiktas paraiškas planuojama sukurti 

19  naujų darbo vietų (etatų) – 67,86 proc.  

2020 metų pradžioje buvo atliekamas LEADER vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos 

tarpinis vertinimas už Strategijų įgyvendinimo laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2019-12-31, kurio tikslas buvo 

įvertinti Strategijų įgyvendinimo pažangą bei Strategijose numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) 

pasiekimus. Kelmės krašto partnerystės VVG pasiekė atitinkamus rezultatus ir turi galimybę naudotis 

Veiklos rezervu - 20 proc. rezervas, kuris buvo suplanuotas naudoti VPS įgyvendinimui ir sudaro 462 121,00 

Eur. Taip pat galimybę naudotis Vertinimo rezervu - rezervas, susidaręs dėl žemesnio nei 100 balų VPS 

kokybės įvertinimo. Tai galimybė gauti papildomą finansavimą („atgauti“ neskirtas lėšas). Kelmės krašto 

partnerystės VVG Strategija 2016 m. kovo 8 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 

priemonės „LEADER“ IV atrankos posėdyje buvo įvertinta 97 balais iš 100.  Tai sumažino Kelmės krašto 

partnerystės VVG Strategijos vertę 2,45 proc., 58 064,00 Eur suma. 

Kelmės krašto partnerystės VVG siekdama susigrąžinti šias rezervuotas sumas iki 2020 metais 

vykusio tarpinio Strategijų vertinimo turėjo parodyti pažangų ir efektyvų Strategijos įgyvendinimą. Proceso 

rodiklių vertinimui buvo aktualus kvietimų skaičius, pradėtų / nepradėtų įgyvendinti priemonių / veiklos 

sričių skaičius; gautų paraiškų skaičius ir jų vertinimo rezultatai; priemonės / veiklos sritys, pagal kurias yra 

patvirtintų paraiškų / baigtų projektų. Finansinis rezultatyvumas buvo vertinamas pagal kvietimų sumą, 

prašomos paramos sumą, patvirtintos paramos sumą, sudarytų sutarčių sumą, lyginant su VPS numatyta 

paramos suma vietos projektams įgyvendinti. Fiziniai rodikliai vertinti pagal VPS nustatytus produkto ir 

rezultato rodiklius (VPS suplanuoti; pagal patvirtintas paraiškas planuojami pasiekti; pagal baigtus projektus 

pasiekti rodikliai; fizinio rezultatyvumo rodikliai, atskaičiuoti lyginant VPS nustatytas ir pagal patvirtintas 

paraiškas planuojamas pasiekti/ baigtuose projektuose pasiektas reikšmes).  

2020 m. gegužės 4 d. LR Žemės ūkio ministerija su Vietos veiklos grupių tinklu pasidalino 

informacija apie vietos veiklos grupes, kurios pasiekė pakankamą Strategijų įgyvendinimo pažangos lygį, 

įvertinus jas pagal Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo metodiką. 2020 m. 

balandžio 30 d. LR Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 4D-56(1.8E) Kelmės krašto partnerystės 

vietos veiklos grupei suteikiama galimybė naudoti paramos sutartyje rezervuotas 20 proc. (462 121,00 Eur) 

Strategijai įgyvendinti skirtas lėšas.  

2020 m. gegužės 27 d. LR Žemės ūkio ministerija informavo apie Nacionalinės mokėjimo agentūros 

prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūros) atliktą vietos veiklos grupių Strategijų  įgyvendinimo 

pažangos tarpinį vertinimą. Pagal Strategijų vertinimo rezultatus ir Agentūros tarpinio vertinimo išvadas 

Kelmės krašto partnerystės VVG suteikiama galimybė pasinaudoti papildomomis vertinimo rezervo lėšomis 

Strategijai įgyvendinti, kurios buvo sumažintos Strategijų atrankos vertinimo metu. Kelmės krašto 

partnerystės VVG turi sulaukti LR Žemės ūkio ministerijos rekomendacijų dėl vertinimo rezervo 

panaudojimo. 

 Žemės ūkio ministerijoje 2020 m. birželio 10 d. vykusiame Projektų atrankos komiteto posėdyje 

užfiksuoti tokie pagrindiniai Kelmės krašto partnerystės VVG Strategijos tarpinio vertinimo rezultatai: 

finansinis rezultatyvumas siekia 45,54 proc. nuo pirminio VPS tikslo, fizinis rezultatyvumas siekia 70,73 

proc. nuo pirminio VPS tikslo, darbo vietų rezultatyvumas siekia 72,14 proc. nuo pirminio VPS tikslo, darbo 

vietų rezultatas siekia 20 vnt. lyginant planuotą VPS ir pasiekti rodiklį – 28 vnt. darbo vietų. 

Šiuo klausimu sprendimai nebuvo priimami. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                         Nelė Želvienė  


