
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-01-20 Nr. 1 

 

Posėdis vyko 2022 m. sausio 20 d. 13.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, Birutės g. 

4, Kelmė 

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Aušra Buivydaitė, Mindaugas Kaminskas, Vygandas Každailis, 

Vilmantas Kizis, Vaida Linikienė, Ildefonsas Petkevičius, Lina Radavičienė, Vytautas Sirusas, Vaida 

Šaltmerienė, Dalia Zakarienė, VVG pirmininkė VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė.  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl metinės Vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo ataskaitos už 2021 metus patvirtinimo. 

2. Dėl VVG atstovo delegavimo į Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo komisiją. 

3. Dėl VVG narių sąrašo patikslinimo (esamų narių pašalinimo ir/ar narystės sustabdymo). 

4. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija 

pasirašymo.  

5. Kiti klausimai (informacija apie VPS įgyvendinimą, informacija apie parengiamąją paramą 2023–

2027 metų vietos plėtros strategijoms parengti, Sumaniųjų kaimų projektai).  

 

1. SVARSTYTA. Metinės Vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo ataskaitos už 2021 metus 

patvirtinimas.  

VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su kaimo vietovių VPS 

metine įgyvendinimo ataskaita (toliau – Ataskaita), kuri parengta pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau VPS 

administravimo taisyklės) 2 ir 7 priedus bei atsižvelgiant į 2021 m. atliktus veiksmus ir pasiektus rodiklius, 

kurie buvo numatyti VPS. Kartu su kvietimu į valdybos posėdį Ataskaita buvo išsiųsta visiems valdybos 

nariams el. paštu. 

 

NUTARTA: Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės kaimo vietovių VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą už 2021 metus. 

 

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

 

2. SVARSTYTA. VVG atstovo delegavimas į Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo 

komisiją.  

VVG pirmininkė Nelė Želvienė informavo valdybos narius, kad vadovaujantis Kelmės rajono 

savivaldybės 2021 m. gruodžio 16 d. tarybos sprendimu Nr. T-389 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 

strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus tikslinama Kelmės rajono savivaldybės 

strateginio planavimo komisijos sudėtis. Komisiją turi sudaryti politinio, administracinio ir visuomeninio 

lygmens atstovai. Kadangi Kelmės krašto partnerystės VVG sudėtyje  62 proc. narių yra bendruomenės, todėl 

į Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo komisiją galėtų būti deleguojamas VVG atstovas. 

Valdybos nariai pasiūlė deleguoti VVG pirmininkę Nelę Želvienę kaip Kelmės rajono bendruomenių atstovą. 

 

NUTARTA: Į Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo komisiją kaip bendruomenių atstovą 

deleguoti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkę Nelę Želvienę.  
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BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

3. SVARSTYTA. VVG narių sąrašo patikslinimas (esamų narių pašalinimo ir/ar narystės 

sustabdymo). 

Kalbėjo VVG pirmininkė Nelė Želvienė, kuri valdybos narius informavo, kad remiantis įstatų 4.4 

punktu, naujų narių priėmimo, atsisakymo priimti ir narystės sustabdymo klausimą sprendžia valdyba, kurios 

sprendimui turi pritarti visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip ½ visų dalyvaujančių narių balsais. 

Remiantis įstatų 4.5 punktu asociacijos narys gali būti pašalintas už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą, 

t.y. ir tuo atveju, jei nustatyta tvarka nemoka nario mokesčio. Šiuo metu nario mokesčio už 2019  ir 2020 metus 

nėra sumokėjusios Grinių kaimo bendruomenė, Pašiaušės gyvenvietės bendruomenė „Pašiaušėlė“ ir Alvydas 

Lukošius. Pirmininkė taip pat informavo, kad mirus Rimantui Giržadui, VVG narių sąrašas sumažėja dar vienu 

nariu. 

 

NUTARTA: Iš Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo išbraukti Rimantą 

Giržadą (jam mirus), Grinių kaimo bendruomenę, Pašiaušės gyvenvietės bendruomenę „Pašiaušėlė“ ir Alvydą 

Lukošių.  

 

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

 

4. SVARSTYTA. Bendradarbiavimo sutarties su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija 

pasirašymas. 

VVG pirmininkė Nelė Želvienė supažindino valdybos narius su preliminariomis Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ 

įgyvendinimo taisyklėmis, kurios bus taikomos projektams, skirtiems 2023–2027 metų vietos plėtros 

strategijoms parengti. Rengiamose taisyklėse vienu iš numatytų atrankos kriterijų, už kurį planuojama skirti 

25 balus yra „Pareiškėjo kolegialaus valdymo organo kompetencijų įvairovė“. Atitiktis šiam atrankos kriterijui 

bus vertinama pagal asmenų, esančių pareiškėjo kolegialaus valdymo organo nariais ir turinčių mokslo ar 

ekspertinių žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų žinių arba pareiškėjas yra sudaręs patariamąją 

novatorių darbo grupę, pasitelkdamas mokslo ar ekspertinių žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų 

žinių ekspertus arba turi sudarytą bendradarbiavimo, partnerystės sutartį su mokslo įstaigomis dėl mokslinės, 

ekspertinės pagalbos žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų vystymo srityse. Šiuo metu yra kreiptasi į Vytauto 

Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ir rengiamas sutarties 

projektas. Valdybos nariai pritarė bendradarbiavimui su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.  

 

NUTARTA: Pritarti bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės 

ūkio akademija.  

 

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

 

5. Kiti klausimai (informacija apie VPS įgyvendinimą, parengiamąją paramą 2023 – 2027 metų vietos 

plėtros strategijoms parengti, Sumaniųjų kaimų priemonės pristatymas). 

VVG pirmininkė Nelė Želvienė valdybos nariams pateikė informaciją apie VPS įgyvendinimo eigą, 

apie planuojamą parengiamąją paramą 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategijoms rengti, numatomus 

atrankos kriterijus bei supažindino su Sumaniųjų kaimų koncepcija).  

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


