
KELMĖS KRAŠTO PARTNERSYTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ  

VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2022-04-08 

Kelmė  

              

Susirinkimas vyko 2022 m. balandžio 8 d. 11.00 val. Mažajame dvare, adresu Dvaro g. 13B, Kelmė. 

Apie visuotinį ataskaitinį susirinkimą įstatuose numatyta tvarka visi 69 nariai turintys balso teisę, buvo 

informuoti vietos veiklos grupės pirmininkės Nelės Želvienės – 2022 m. kovo 30 d. elektroniniu paštu. 

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

spaudoje (2022 m. kovo 29 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“).   

Susirinkimo pirmininkė Nelė Želvienė, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė. 

Susirinkimo sekretorė Kristina Bertašienė, Asociacijos „Butkiškės bendruomenė“ pirmininkė.  

Dalyvauja: Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės nariai 38 iš 69 (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 (Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo sutikslinimas). 

2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2021 metus patvirtinimo (VVG veiklos ataskaita). 

3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2021 metus 

patvirtinimo. 

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

5. Kiti klausimai.  

 

Pasiūlyta vietos veiklos grupės pirmininkei Nelei Želvienei vadovauti susirinkimui, o VVG narei 

Kristinai Bertašienei sekretoriauti. 

Pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad susirinkime dalyvauja 38 nariai iš 69, kvorumas yra ir 

pasiūlė susirinkimą pradėti. Susirinkimo pirmininkė 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 (Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo 

sutikslinimas). 

Vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė supažindino narius su 2022 m. sausio 20 d. valdybos 

posėdžio protokolo Nr. 1 nutarimu, kuriame buvo nuspręsta iš vietos veiklos grupės narių išbraukti Pašiaušės 

gyvenvietės bendruomenę „Pašiaušėlė“ ir Alvydą Lukošių bei Rimantą Giržadą jam mirus. Remiantis įstatais, 

buvo pasiūlyta visuotiniam susirinkimui patvirtinti valdybos sprendimus.  

 

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

Rimanto Giržado, Pašiaušės gyvenvietės bendruomenės „Pašiaušėlė“ ir Alvydo Lukošiaus išbraukimo iš narių 

sąrašo.  

 

BALSUOJA: „už“ – 38, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – nėra. 

 

Patikslinus Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašą, šiuo metu nariais, kurie turi 

balso teisę, yra 69 (sąrašas pridedamas).  

 

http://www.kelmesvvg.lt/


2. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2021 metus patvirtinimas.   

Pirmininkė Nelė Želvienė pristatė Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2021 metus (ataskaita pridedama).  

 

NUTARTA: patvirtinti  Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2021 metus.  

 

BALSUOJA: „už“ – 38, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.  

 

3. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 

2021 metus tvirtinimas. 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansininkė Kristina Bertašienė pristatė Kelmės 

krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2021 m. finansinę atskaitomybę, kurią sudaro balansas, veiklos 

rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas (pridedama). 

 

NUTARTA: Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2021 m. finansinę 

atskaitomybę (balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas). 

 

BALSUOJA: „už“ – 38, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.  

 

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

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

krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nariai. Vytautas Sirusas pasiūlė, kad valdybos nariai būtų 

renkami atviru balsavimu. 

 

Susirinkimo pirmininkė informavo, kad Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. 

sprendimu Nr. T-69 vietoj valdžios atstovės Kristinos Margienės į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 

grupės valdybos narius deleguojama savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyriausiąją specialistę 

Liną Radavičienę.  

 

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

Radavičienę, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vyriausiąją specialistę, kuri 

atstovaus vietos valdžios sektorių.   

 

BALSUOJA: „už“ – 37, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – 1. 

 

Susirinkimo pirmininkė informavo, kad iki šiol valdyboje Lina Radavičienė atstovavo pilietinės 

visuomenės sektorių, tačiau 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 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 kolegialiame VVG valdymo 

organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui. Todėl vietoj Linos Radavičienės, kuri atstovavo 

pilietinės visuomenės sektorių, siūloma išrinkti kitą asmenį.  

Į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narius pasiūlyta išrinkti Egidijų 

Mikovičių, Vaiguvos jaunimo bendruomenės „Lyderiai“ pirmininką, kuris atstovautų pilietinės visuomenės 

sektorių. Daugiau siūlymų nebuvo. Pirmininkė pasiūlė balsuoti.   

 



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

Mikovičių, kuris atstovaus pilietinės visuomenės sektorių.   

 

BALSUOJA: „už“ – 37, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – 1. 

 

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

informaciją apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą bei pristatė pereinamojo laikotarpio iššūkius. Iki 

2022 m. gegužės 31 d. planuojama parengti ir pateikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 

programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“. Taip pat buvo kalbėta apie 

planuojamas tarptautinio projekto planuojamas veiklas, Sumanaus kaimo plano rengimą, kartu su partneriais 

planuojamo teritorinio projekto veiklas.  

Šiuo klausimu sprendimai nebuvo priimami. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                     Nelė Želvienė  

 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                          Kristina Bertašienė   


