
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-08-23 Nr. 2 

 

Posėdis vyko 2022 m. rugpjūčio 23 d. 15.00 val. elektroniniu paštu nele.zelviene@gmal.com 

(rašytine sprendimų priėmimo procedūra).  

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius  

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė 

Dalyvauja: valdybos nariai – Aušra Buivydaitė, Ieva Jokubauskaitė, Mindaugas Kaminskas, 

Vygandas Každailis, Vilmantas Kizis, Vaida Linikienė, Egidijus Mikovičius, Ildefonsas Petkevičius, 

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

administravimo vadovė Nelė Želvienė. 

 

DARBOTVARKĖ. 

1. Dėl administracijos darbuotojų delegavimo į komandiruotę užsienyje.  

2. Dėl naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimo, esamų 

pašalinimo ir/ar narystės sustabdymo 

 

Valdybos nariai buvo tinkamai informuoti apie posėdį, svarstomus klausimus ir galimus 

balsavimo rezultatus.  

 

1. SVARSTYTA. Administracijos darbuotojų delegavimas į komandiruotę užsienyje. 

Valdybos nariams buvo pateikta informacija, kad yra gautas Vietos veiklos grupių tinklo 

kvietimas 2022 m. rugsėjo 27 – 30 dienomis dalyvauti tarptautiniame seminare Prancūzijoje 

„SMART VILLAGE ir vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas 

LEADER metodu: Prancūzijos patirtis“. Planuojamas komandiruotės tikslas - susipažinti su 

LEADER metodo ir sumanaus kaimo projektų įgyvendinimu Prancūzijoje (VVG patirtis 

įgyvendinant vietos plėtros strategijas, vietos projektų apžiūrėjimas, sumanaus kaimo projektai).  

Valdybos narių paprašyta pritarti ir patvirtinti VPS administravimo vadovės Nelės Želvienės 

ir finansininkės Kristinos Bertašienės dalyvavimą 2022 m. rugsėjo 27 – 30 d. tarptautiniame seminare 

Prancūzijoje, tema „SMART VILLAGE ir vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos 

plėtros strategijas LEADER metodu: Prancūzijos patirtis“ ir vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 14 punkto 

1.1.2. papunkčiu, iš administravimo lėšų apmokėti kelionės, nakvynės išlaidas ir dienpinigius. 

 

NUTARTA: Patvirtinti VPS administravimo vadovės Nelės Želvienės ir finansininkės 

Kristinos Bertašienės dalyvavimą 2022 m. rugsėjo 27 – 30 d. tarptautiniame seminare Prancūzijoje, 

tema „SMART VILLAGE ir vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros 

strategijas LEADER metodu: Prancūzijos patirtis“, apmokant kelionės, nakvynės išlaidas ir 

dienpinigius. 

 

BALSUOJA: „už“ –12 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

2. SVARSTYTA. Naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimas, 

esamų narių pašalinimas ir/ar narystės sustabdymas. 
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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.  

Gautas MB „Inovacinis rytojus“ prašymai stoti į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 

grupės narius, siūloma priimti į VVG narius.  

Įvykus regioninių parkų reorganizacijai, Tytuvėnų regioninio parko direkcija, kuri buvo VVG 

narė, nebeturi juridinio statuso, po reorganizacijos yra Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos 

Tytuvėnų regioninio parko grupė, todėl siūloma išbraukti iš narių sąrašo.  

 

NUTARTA: 1. Remiantis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatais bei 

atsižvelgiant į pateiktą prašymą priimti MB „Inovacinis rytojus“ į Kelmės krašto partnerystės vietos 

veiklos grupės narius. 

2. Remiantis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatų 4.5 punktu išbraukti iš 

VVG narių Tytuvėnų regioninio parko direkciją.  

 

BALSUOJA: „už“ – 12 valdybos narių; „prieš“ – nėra. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Ildefonsas Petkevičius  

 

 

Posėdžio sekretorė    Nelė Želvienė   


