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Susirinkimas vyko 2021 m. liepos 21 d. 11.00 val. Kelmės kultūros centre, adresu Vytauto Didžiojo 

g. 73, Kelmė. Apie visuotinį susirinkimą įstatuose numatyta tvarka visi 72 nariai turintys balso teisę, buvo 

informuoti vietos veiklos grupės pirmininkės Nelės Želvienės – 2021 m. liepos 12 d. elektroniniu paštu. 

Skelbimas apie organizuojamą susirinkimą buvo skelbiamas interneto svetainėje www.kelmesvvg.lt ir 

spaudoje (2021 m. liepos 13 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“).   

Susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius. 

Susirinkimo sekretorė Nelė Želvienė.  

Dalyvauja: Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės nariai 42 iš 72 (pridedamas visuotinio 

susirinkimo dalyvių sąrašas), kvorumas yra. 

DARBOTVARKĖ:  

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

2. Kiti klausimai, informacija. 

 

Susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius informavo, kad susirinkime dalyvauja 42 nariai iš 

72, kvorumas yra, pristatė visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti. Bendru sutarimu 

darbotvarkei pritarta.  

 

1. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nario rinkimas. 

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

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narys. Bendru sutarimu buvo nuspręsta valdybos 

narį rinkti atviru balsavimu. 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad šiuo metu susiklostė tokia situacija, kad Vyriausiajai 

rinkimų komisijai panaikinus Vaclovo Andrulio mero įgaliojimus, jis nebegali atstovauti valdžios sektoriaus, 

todėl reikia naujo vietos valdžios sektoriaus atstovo į VVG valdybą. Kadangi 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 

kolegialiame VVG valdymo organe vietos valdžios sektorių gali atstovauti savivaldybės administracijos 

struktūrinių padalinių vadovai, kiti darbuotojai, jos valdomų įmonių, savivaldybės administravimo subjektų 

ar kitos VVG teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos, kurios yra VVG narės, vadovai, į 

valdybos narius siūloma savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialisto 

Vilmanto Kizio kandidatūra. Tuo pačiu bus išlaikomas ir įsipareigojimas dėl atitikties atrankos kriterijui 

jaunų žmonių įtrauktis į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. kad jaunų žmonių (iki 40 metų amžiaus) 

kolegialaus VVG valdymo organe yra ne mažiau kaip 35 proc.  

 

NUTARTA. Išrinkti į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius Vilmantą 

Kizį, kuris atstovaus vietos valdžios sektorių.   

 

BALSUOJA: „už“ – 42, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – nėra. 

 

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

apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą bei pristatė tarpinio pažangos vertinimo rezultatus.  

Nuo Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos 

(toliau – Strategija) įgyvendinimo pradžios buvo paskelbta 14 kvietimų vietos projektų paraiškoms rinkti. Iš 

http://www.kelmesvvg.lt/


viso buvo gauta 71 paraiška, iš jų skirta parama 48 projektams (6 paraiškos vertinamos), įgyvendinti 24 

projektai, 20 projektų šiuo metu įgyvendinama, dėl įvairių priežasčių buvo atsiimta 14 paraiškų (4 projektų 

administravimas nutrauktas po paramos skyrimo). Pagal paramos kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos 

plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pereinamuoju laikotarpiu 

(2021 m. ir 2022 m.) skyrimo ir skaičiavimo metodiką,  kuri parengta vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 m. programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu C(2015) 842, joje 

pateiktu kaimo vietovės apibrėžimu, vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pratęsimo nuostatomis ir 

Lietuvos statistikos departamento kaupiamais duomenimis apie gyventojų skaičių savivaldybėse pagal 2021 

m. sausio 1 d. būklę ir kaimų seniūnijose pagal 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenis, numatyta 

papildomai skirti lėšų. Parama skiriama strategijų įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. 

ir 2022 m.), paramos sumas diferencijuojant pagal jų finansavimo šaltinius, t.y. viena dalis lėšų bus 

finansuojama iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės 

paremti, o kita dalis bus finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinio 

biudžeto lėšomis pereinamuoju laikotarpiu (skiriama tik toms strategijoms, kurių įgyvendinimo pažangos 

lygis iki 2021 m. birželio 30 d. yra ne žemesnis kaip 75 proc. nuo visos vietos projektams įgyvendinti skirtos 

paramos sumos.  

Kelmės krašto partnerystės VVG Strategijos pasiektas įgyvendinimo pažangos lygis 2021 m. birželio 

30 d. yra šis: finansinio rezultatyvumo 76,27 proc. (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos (toliau – Agentūra) projektų atrankos komitete (toliau – PAK) patvirtintiems vietos projektams 

įgyvendinti skirta paramos suma 1 445 307,60 Eur), fizinio rezultatyvumo 107 proc. (Agentūros PAK 

patvirtintų vietos projektų skaičius 45), sukurtų naujų darbo vietų skaičiaus 89,66 proc. (Agentūros PAK 

patvirtintuose vietos projektuose numatytas sukurti naujų darbo vietų skaičius 26).   

Iki 2021 m. liepos 30 d. Agentūra pateiks informaciją apie Strategijos įgyvendinimui papildomai 

skiriamą lėšų sumą.    

Šiuo klausimu sprendimai nebuvo priimami. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                         Nelė Želvienė  


