
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-07-09 Nr. 6 

 

Posėdis vyko 2021 m. liepos 9 d. 11.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, Birutės g. 

4, Kelmė 

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Ieva Jokubauskaitė, Vaida Linikienė, Kristina Margienė, Ildefonsas 

Petkevičius, Lina Radavičienė, Vytautas Sirusas, Vaida Šaltmerienė, Dalia Zakarienė, VVG pirmininkė VPS 

administravimo vadovė Nelė Želvienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

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

2. Kiti einamieji klausimai. 

 

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

sušaukimas.  

 

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

visuotinį narių susirinkimą sušaukti 2021 m. liepos 21 d. 11.00 val. Kelmės kultūros centre, adresu Vytauto 

Didžiojo g. 73, Kelmė. Visuotinis susirinkimas reikalingas dėl valdybos nario, atstovaujančio vietos valdžios 

sektorių, išrinkimo. Šiuo metu susiklostė tokia situacija, kad Vaclovui Andruliui buvo panaikinti mero 

įgaliojimai, jis nebegali atstovauti vietos valdžios sektoriaus, todėl reikia naujo 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 

taisyklėmis vietos valdžios atstovas – VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri yra VVG narė, mero 

ar tarybos paskirtas asmuo, tos savivaldybės valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos VVG 

teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos, kurios yra VVG narės, atstovas (išskyrus 

savivaldybės politikus ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), kurio dalyvavimo 

kolegialaus VVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešajam interesui. Kelmės rajono 

savivaldybei rengiamas ir artimiausiu laiku bus išsiųstas raštas dėl vietos valdžios atstovo paskyrimo į VVG 

valdybą.  

Valdybos narys Vytautas Sirusas pastebėjo, kad rašte reikėtų paminėti, kad pageidautina, kad 

skiriamas atstovas būtų iki 40 m. amžiaus, taip būtų tinkamai užtikrintas atitiktis Strategijos atrankos 

kriterijams. Valdybos nariai pritarė siūlymui dėl visuotinio VVG narių susirinkimo sušaukimo.  

 

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

2021 m. liepos 21 d. 11.00 val. Kelmės kultūros centre, adresu Vytauto Didžiojo g.73, Kelmė. 

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

darbotvarkę:  

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

2. Kiti klausimai, informacija. 

 

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

 

2. Kiti klausimai. VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė informavo apie VPS atrankos taisyklių 

pakeitimus ir juose numatytus reikalavimus valdybos nariams, supažindino su VPS įgyvendinimo eiga ir 

numatomais pakeitimais, susijusiais su papildomų lėšų skyrimu, informavo apie paprasto kvietimo teikti 
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vietos projektus Nr. 13 metu gautas ir užregistruotas vietos projektų paraiškas bei jo metu gautų paraiškų 

atrankos vertinimo eigą.  

Šiais klausimais sprendimai nebuvo priimami. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


