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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖSVALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2019 m. lapkričio 20 d.  Nr. VVG-VALD-2019-11 

Šakiai 

 

Posėdis įvyko:  14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, kolegialaus valdymo organo pirmininkas 

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė, VPS administravimo-finansų vadovė 

Dalyvauja:  9 (iš 13) Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių: pilietinės 

visuomenės sektorius: Arvydas Babušis, Daiva Puidokienė, Martynas Mockevičius, Vaida 

Brazaitienė ir Aurimas Staugaitis,  verslo sektorius: Juozas Vytas Dainelis ir  Aurelija Maksvytienė, 

valdžios sektorius: Redas Juškaitis ir Rima Rauktienė(sąrašas pridedamas). 

Dalyvauja Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojos: VPS administravimo vadovė 

Jurgita Savickienė ir VPS administravimo-finansų vadovė Alina Baltrušaitienė.  

Kvorumas yra, valdybos sprendimai yra teisėti. Visi valdybos nariai laiku ir tinkamai, t.y. 

Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento 18 p. nustatyta tvarka informuoti apie 

šaukiamą valdybos posėdį, jo vietą, laiką ir darbotvarkės projektą(kvietimas dalyvauti valdybos 

posėdyje su posėdžio darbotvarke pridedama). 

Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis  pristatė valdybos posėdžio darbotvarkę ir 

pasiteiravo, ar bus norinčių darbotvarkę papildyti papildomais klausimais. Pasiūlymų papildyti 

darbotvarkę nepareikšta. Valdybos posėdžio nariai darbotvarkei pritarė vienbalsiai. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo  IV kvietimo priemonėms LEADER-

19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-4, LEADER-19.2-SAVA-5, LEADER-19.2-SAVA-9, 

LEADER-19.2-SAVA-6, LEADER-19.2-SAVA-7 ir LEADER-19.2-SAVA-8. 

2. Kiti klausimai. 

Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis  priminė valdybos nariams, jog iki posėdžio, t. 

y. 2019 m. lapkričio 18 d. elektroniniu laišku, siųstu iš elektroninio pašto adreso 

sakiuvvg@gmail.com visiems valdymo organo nariams, buvo informuota apie Lietuvos Respublikos 

Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintų vietos projektų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 18.1.9.2. p. 

reikalavimą veikti sąžiningai, t. y. pateikti rašytinį prašymą nušalinti nuo vietos projektų 

finansavimo sąlygų rengimo (rašytinis prašymas nušalinti turi apimti vietos projektų finansavimo 

sąlygų rengimo (taikoma tuo atveju, jeigu pagal konkrečią VPS priemonę ar veiklos sritį yra 

suplanuota įgyvendinti vieną vietos projektą arba kai yra faktinės aplinkybės, įrodančios interesų 

konfliktą), vietos projektų paraiškų vertinimo, vietos projektų tvirtinimo). Taikytina, kai vietos 

projekto paraišką teikia VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo narys arba šiems išvardytiems 

asmenims artimi asmenys ir dėl to kyla interesų konfliktas ir (arba) atsiranda asmeninis 

suinteresuotumas, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

mailto:sakiuvvg@gmail.com
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valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 str. ir Reglamento (ES) Nr. 966/2012 57 str. Nusišalinimo 

procedūra nurodyta Interesų derinimo įstatymo 11 str. 2 d. 

Valdybos narė Vaida Brazaitienė pateikė raštišką nusišalinimą nuo finansinių sąlygų aprašo 

priemonei VPS priemonei „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto 

kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 svarstymo ir 

tvirtinimo.  

Kiti valdymo organo nariai nusišalinimų nepareiškė. 

1. SVARSTYTA. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo  IV kvietimo 

priemonėms LEADER-19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-4, LEADER-19.2-SAVA-5, 

LEADER-19.2-SAVA-9, LEADER-19.2-SAVA-6, LEADER-19.2-SAVA-7 ir LEADER-19.2-

SAVA-8. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė priminė valdybos nariams, kad yra pakeistas, 

t. y. sušvelnintas, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-

544 patvirtintų vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 40.3 p., kuriame  mažiausias privalomas surinkti balų skaičius pagal vietos 

projektų atrankos kriterijus yra 40 balų vietoj buvusių 60 balų. J. Savickienė siūlė valdymo organo 

nariams palikti finansavimo sąlygų aprašuose mažiausią privalomą surinkti balų skaičių pagal vietos 

projektų atrankos kriterijus  60 balų, kaip tai buvo nutarta Šakių krašto vietos veiklos grupės 

valdybos 2019 m. vasario 26 d. protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3 ir paaiškino, jog esant reikalui 

sekančiuose kvietimuose pereinamąjį balą galima sumažinti. Darbuotoja paminėjo, kad dėl 

galimybės griežtinti vietos projektų atrankos kriterijus dar prieš Šakių krašto vietos veiklos grupės 

valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdį buvo kalbėta su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 

ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus 2014-2020 m. kaimo plėtros programos 

patarėja Ilona Javičiene, kuri dar tuomet patikino, kad vietos veiklos grupė turi teisę pati nuspręsti, 

kokį mažiausią privalomą surinkti balų skaičių pagal vietos projektų atrankos kriterijus  taikyti, nes 

ministerija taisyklėse apibrėžė tik patį mažiausią galimą pereinamąjį balą, o vietos veiklos grupės 

gali tą pereinamąjį balą padidinti. 

Darbuotoja kalbėjo, kad trečio kvietimo teikti vietos projektų paraiškas vienas iš pareiškėjų 

2019 m. rugpjūčio 7 d. raštu buvo kreipęsis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio 

ministerijos teigdamas, kad vietos veiklos grupės nustatytas mažiausias privalomas surinkti balų 

skaičius – 60 balų vietoj Taisyklėse numatyto – 40 balų prieštarauja aukštesniam teisės aktui. 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sutiko su tokiu pareiškėjo Taisyklių 

aiškinimu (2019 m. rugsėjo 5 d. raštas Nr. BRK-5806). Vietos veiklos grupė nesutiko su tokiu 

Agentūros Taisyklių nuostatų aiškinimu ir 2019 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. S-207 kreipėsi į Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministeriją prašydama išaiškinti, ar vietos veiklos grupė turi teisę nustatyti 

didesnį pereinamąjį balų skaičių nei tai numato Taisyklės. Ministerija 2019 m. spalio 28 raštu Nr. 

3JA-242(8.14E) išaiškino, kad VVG, nustatydama aukštesnį nei mažiausias galimas pereinamąjį 

balą, užtikrino  skaidrią ir nediskriminuojančią vietos projektų atrankos procedūrą, numatytą 2013 

m. gruodžio 17 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 1303/2013, kadangi sąlygos dėl 

aukštesnio pereinamojo balo buvo visiems pareiškėjams žinomos iš anksto, t. y. iki rengiant 

projektus ir visiems pareiškėjams šis balas buvo vienodas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 
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ministerija akcentavo, kad vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimas, kuomet buvo 

sumažintas pereinamas balas, inicijuotas ir atliktas mažųjų vietos veiklos grupių iniciatyva, kurioms 

sudėtinga surinkti reikiamą projektų skaičių, šis pakeitimas buvo svarstytas LEADER darbo grupės 

2018 m. gruodžio 11 d. ir LEADER koordinavimo grupės 2018 m. gruodžio 18 d. posėdžiuose ir 

aptarta galimybė vietos veiklos grupėms kelti balų kartelę pagal konkrečios vietos veiklos grupės 

poreikį. Ministerija išaiškino, kad vietos veiklos grupės paskirtis ir esminė funkcija yra vietos 

veiksmų (projektų) atranka nuo gyventojų aktyvinimo iki principų, procedūrų ir atrankos kriterijų 

nustatymo, todėl VVG nepadarė klaidos ar nusižengimo, nustatydama vietos projektams aukštesnį 

pereinamąjį balą jo kokybei įvertinti. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė informavo valdybos narius, kad vietos 

projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544, 

papildytos 27.6. p., kuriuo numatyta galimybė  visose VPS priemonėse vietos projektų teikėjams į 

tinkamas finansuoti išlaidas įtraukti netiesiogines vietos projekto išlaidas, kurioms apmokėti būtų 

taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas – fiksuotoji norma, apskaičiuota pagal Taisyklių 6 

priede pateikiamą fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti 

tvarkos aprašą ir neviršijančios jame nustatytų ribų. Darbuotoja siūlė valdybos nariams pagalvoti, ar 

šias išlaidas palikti kaip tinkamas finansuoti. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė informavo valdybos narius, kad atsižvelgiant 

į konsultavimo paslaugų kainas rinkoje, padidintas vietos projektų, kuriuose numatyta kurti darbo 

vietas, tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų limitas iš 1800,00  Eur be PVM į 2500,00 Eur be PVM, o 

tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, kuriems bus 

privalomas rengti techninis projektas, techninis darbo projektas, supaprastintas projektas, kapitalinio 

remonto aprašas, statybą leidžiantis dokumentas, statinio projekto bendrosios dalies ekspertizė arba 

dalinė ekspertizė, finansuojama bendrųjų išlaidų suma padidinta iš 3000,00 Eur be PVM į 4000,00 

Eur be PVM. Bet išlieka bendrasis reikalavimas, kad vietos projekto bendrosios išlaidos negali 

viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų tinkamų 

finansuoti išlaidų, išskyrus bendrąsias). 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė informavo valdybos narius, kad VPS 

priemonėse, kuriančiose darbo vietas, t. y. LEADER-19.2-SAVA-5, LEADER-19.2-SAVA-6, 

LEADER-19.2-SAVA-7 ir LEADER-19.2-SAVA-8 finansavimo sąlygų aprašuose prie neriamiamų 

ekonominės veiklos rūšių įtraukė elektroninių valiutų (bitkoinų, kriptovaliutų ir kitų) gamybą, 

platinimą ir kitą veiklą (operacijas) bei su jomis susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas. A. 

Baltrušaitienė kalbėjo, kad virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą prie neriamiamų 

ekonominės veiklos rūšių yra įtraukta ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės 

“Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities “Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse” 

įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 25 

d. įsakymu Nr. 3D-773, taigi, vietos veiklos grupė savo finansavimo sąlygų aprašuose taiko 

Taisyklių analogiją. 

1.1. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  IV kvietimo 

priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. 
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VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė paminėjo, kad priemonei „Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 finansavimo 

sąlygų apraše išdėstyti vietos projektų atrankos kriterijai, tinkamumo sąlygos tinkamoms finansuoti 

išlaidoms, vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai, prie paraiškos pridedami dokumentai nesikeitė 

nuo trečiojo kvietimo metu patvirtintųjų, išskyrus tai, kad atitiktis specialiajai tinkamumo sąlygai 

pareiškėjui “Pareiškėjais gali būti Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios 

kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, 

viešosios įstaigos” bus nustatoma ir pagal pareiškėjo kartu su paraiška pateiktą informaciją - veiklos 

vykdymo vietą įrodančius/pagrindžiančius dokumentus (taikoma pareiškėjams, kurie nėra registruoti 

VVG atstovaujamoje teritorijoje). Taip pat prie kartu su paraiška pateikiamų dokumentų įtraukta, 

kad pareiškėjas gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, pareiškėjo manymu, gali būti 

svarbūs vertinant vietos projektą ir VPS vykdytoja gali paprašyti pateikti kitus papildomus 

dokumentus, reikalingus vietos projekto vertinimui. 

Darbuotoja priminė priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 remiamas veiklas: vietos projektų pareiškėjų ir projektų 

vykdytojų kompetencijos ugdymas, t. y. supažindinimas su gerąja šalies ir užsienio patirtimi, žinių ir 

įgūdžių suteikimas projektų rengimo, įgyvendinimo, tęstinumo užtikrinimo srityje, apmokymas 

naudotis įsigyta technika, įrengimais bei tenkinami kiti vietos projektų pareiškėjų mokymosi 

poreikiai, kurie yra susiję su dalyvavimu įgyvendinant VPS. Pranešėja supažindino su tinkamais 

vietos projektų vykdytojais, tai Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios 

kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, 

viešosios įstaigos. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 25 465,02 Eur.  Didžiausia galima 

parama vienam vietos projektui įgyvendinti - 10 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti 

lyginamoji dalis 100 proc. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos.  

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui neišsakyta. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IV kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-3. 

1.2. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  IV kvietimo 

priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-4. 

Nuo šios VPS priemonės svarstymo ir tvirtinimo nusišalinimą yra pateikusi valdybos narė 

Vaida Brazaitienė. 

J. Savickienė priminė priemonės „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per 

Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 

remiamas veiklas: leidinių apie vietoves rengimas ir leidyba, virtualių ir stacionarių edukacinių 

programų ir turizmo maršrutų, aprašymų apie turizmo objektus kūrimas, rodiklių (žemėlapių, stendų 

ir kt.) įrengimas, nacionalinės/regioninės reikšmės renginių organizavimas, mobilios scenos 

paslaugos, videofilmų apie Zanavykų kraštą kūrimas ir kt. Investicijos tiesiogiai susijusios su 

bendruomenių novatoriškumo ir darnumo skatinimu, kaimo kultūros ir gamtos paveldo, 

kraštovaizdžio gerinimu. Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir VVG 

teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, 
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kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 22 

838,11 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti - 10 000,00 Eur, paramos 

vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc., finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė paminėjo, kad priemonei „Vietos 

bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir 

tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 finansavimo sąlygų apraše išdėstyti vietos projektų 

atrankos kriterijai, tinkamumo sąlygos tinkamoms finansuoti išlaidoms, vietos projektų vykdytojų 

įsipareigojimai, prie paraiškos pridedami dokumentai mažai keitėsi nuo trečiojo kvietimo metu 

patvirtintųjų, išskyrus tai, kad vietos projekto atrankos kriterijaus „Projekto tikslinės grupės, 

potencialių naudos gavėjų įtraukimas į projekto rengimą“  atitiktis vietos projekto atrankos kriterijui 

bus nustatoma ir pagal šį reikalavimą „Įtraukiami asmenys privalo būti susiję su pareiškėju: 

veiklomis, nariais, aiškiai pagrįstu teritoriniu principu“. Atitiktis vietos projekto atrankos kriterijui 

„Projektas skirtas naujo produkto sukūrimui” bus nustatoma ir pagal šį reikalavimą „Produktas turi 

būti pateiktas valstybine kalba ir bent 2-3 užsienio kalbomis (sukurtų produktų turinio apimtis 

lietuvių ir užsienio kalbomis turi būti vienoda)“. Atitiktis vietos projekto atrankos kriterijui 

„Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant vietos projektą” bus nustatoma ir pagal šį reikalavimą 

„Projektai turi būti įgyvendinti per paskutinius trejus metus (skaičiuojamas 3 metų laikotarpis iki 

paraiškos pateikimo dienos). Bent 1 projektas turi būti finansuotas ES paramos lėšomis. Projektai, 

kuriuose pareiškėjas dalyvavo kaip partneris (ne pareiškėjas), nėra laikomi tinkamais šio kriterijaus 

pagrindimui“. Vietos projekto atrankos kriterijus „Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant vietos 

projektą” detalizuotas į : „Pareiškėjas įgyvendinęs 2 ir daugiau projektų“ – skiriama 20 balų, 

„Pareiškėjas įgyvendinęs 1 projektą“ - skiriama 10 balų. Nustatant atitiktį atrankos kriterijui „Vietos 

projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)” bus tikrinamas ir paraiškoje išsamiai aprašytas 

partnerio (-ių) būtinybės pagrindimas. Atitiktis specialiajai tinkamumo sąlygai pareiškėjui 

“Pareiškėjais gali būti Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo 

bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios 

įstaigos” bus nustatoma ir pagal pareiškėjo kartu su paraiška pateiktą informaciją - veiklos vykdymo 

vietą įrodančius/pagrindžiančius dokumentus (taikoma pareiškėjams, kurie nėra registruoti VVG 

atstovaujamoje teritorijoje). Taip pat prie kartu su paraiška pateikiamų dokumentų įtraukta, kad 

pareiškėjas gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, pareiškėjo manymu, gali būti svarbūs 

vertinant vietos projektą ir VPS vykdytoja gali paprašyti pateikti kitus papildomus dokumentus, 

reikalingus vietos projekto vertinimui. 

Vyko diskusijos dėl vietos projekto atrankos kriterijų ir jų atitikties tinkamumo sąlygoms 

nustatymo. 

Balsavime dalyvauja 8 valdybos nariai, nes Vaida Brazaitienė pateikusi raštišką 

nusišalinimą. 

NUTARTA („už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 0): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IV 

kvietimo priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-4. 

1.3. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  IV kvietimo 

priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. 
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J. Savickienė priminė priemonės „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas 

į vietos bendruomenės veiklą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 remiamas veiklas: verslumo ugdymas 

kuriant tematinio bendradarbiavimo ir savanoriškos veiklos tinklus, socialinės atskirties prevencijos 

ir socialinės integracijos stovyklų organizavimas, patirtinio mokymosi stažuotės, gerosios praktikos 

pavyzdžių diegimas bendruomenių veikloje, jaunimo edukacijos, verslo idėjų galerijos ir projektų 

aukcionų organizavimas ir kt. Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir VVG 

teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, 

kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 48 

397,99 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti - 10 000,00 Eur. Paramos 

vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė paminėjo, kad priemonei „Bendruomeninio 

verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-

9 finansavimo sąlygų apraše išdėstyti vietos projektų atrankos kriterijai, tinkamumo sąlygos 

tinkamoms finansuoti išlaidoms, vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai, prie paraiškos pridedami 

dokumentai mažai keitėsi nuo trečiojo kvietimo metu patvirtintųjų.  

Pakeitimas yra vietos projekto atrankos kriterijaus „Projekte numatyta jaunimo (iki 29 m.) 

bendra veikla kartu su kitų amžiaus grupių atstovais“ patikrinamumo paraiškos vertinimo metu 

nustatyme: „Kriterijus laikomas pagrįstu tuo atveju, kai projekte dalyvaujančio jaunimo (iki 29 m.) 

santykis su kitų amžiaus grupių atstovais yra tarp 40 ir 60 proc. (skaičiuojama nuo bendro projekto 

dalyvių skaičiaus)“. 

Pakeitimas yra vietos projekto atrankos kriterijaus “Projekte numatyta jaunimo iki 29 m. 

savanoriška veikla” patikrinamumo paraiškos vertinimo metu nustatyme: „Kriterijus laikomas 

pagrįstu tuo atveju, kai projekte dalyvauja ne mažiau kaip 1/5 savanorių (skaičiuojama nuo bendro 

projekto dalyvių skaičiaus)“. 

Atitiktis vietos projekto atrankos kriterijui „Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant vietos 

projektą” bus nustatoma ir pagal šį reikalavimą „Projektai turi būti įgyvendinti per paskutinius trejus 

metus (skaičiuojamas 3 metų laikotarpis iki paraiškos pateikimo dienos). Bent 1 projektas turi būti 

finansuotas ES paramos lėšomis. Projektai, kuriuose pareiškėjas dalyvavo kaip partneris (ne 

pareiškėjas), nėra laikomi tinkamais šio kriterijaus pagrindimui“. Vietos projekto atrankos kriterijus 

„Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant vietos projektą” detalizuotas į : „Pareiškėjas įgyvendinęs 2 ir 

daugiau projektų“ – skiriama 20 balų, „Pareiškėjas įgyvendinęs 1 projektą“ - skiriama 10 balų. 

Atitiktis specialiajai tinkamumo sąlygai pareiškėjui “Pareiškėjais gali būti Šakių rajone 

registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės 

(jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos” bus nustatoma ir pagal pareiškėjo 

kartu su paraiška pateiktą informaciją - veiklos vykdymo vietą įrodančius/pagrindžiančius 

dokumentus (taikoma pareiškėjams, kurie nėra registruoti VVG atstovaujamoje teritorijoje).  

Taip pat prie kartu su paraiška pateikiamų dokumentų įtraukta, kad pareiškėjas gali pateikti 

kitus papildomus dokumentus, kurie, pareiškėjo manymu, gali būti svarbūs vertinant vietos projektą 

ir VPS vykdytoja gali paprašyti pateikti kitus papildomus dokumentus, reikalingus vietos projekto 

vertinimui. 
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Vyko diskusijos dėl vietos projekto atrankos kriterijų ir jų atitikties tinkamumo sąlygoms 

nustatymo. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IV kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-9. 

1.4. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  IV kvietimo 

priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. 

 VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė priminė priemonės „Vietos ištekliais 

pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas  Nr. LEADER-19.2-

SAVA-5 remiamas veiklas: kulinarija, mėsos ir pieno perdirbimas, mobili prekyba, energetinių 

augalų auginimas, biokuro gamyba, amatų centro įkūrimas, naujų paslaugų vietos gyventojams 

sukūrimas naudojant vietos išteklius ir kt. Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys: 

labai maža, maža arba vidutinė įmonė, registruota ir veiklą vykdanti Šakių krašto VVG teritorijoje; 

fiziniai asmenys: ūkininkas ar fizinis asmuo, veikiantis pagal verslo liudijimą arba individualios 

veiklos pažymą, deklaruojantis savo gyvenamąją vietą Šakių krašto VVG teritorijoje. Kvietimui 

skiriama VPS paramos lėšų suma 195 234,62 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos 

projektui įgyvendinti - 60 000,00 Eur (paramos suma sumažinta atsižvelgiant į tai, jog strategijos 

įgyvendinimo metu numatyta paremti 10 šios priemonės projektų, o taikant lig šiol buvusią 

didžiausią paramos sumą vienam projektui – 120 000 Eur, nebūtų galimybės pasiekti numatyto 

projektų skaičiaus, nes šioje priemonėje nėra tokios lėšų sumos, kad būtų galimybė patenkinti 

pareiškėjų norus didesnei nei  60 000,00 Eur paramos sumai).  Paramos vietos projektui įgyvendinti 

lyginamoji dalis gali sudaryti: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos 

projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų 

pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai 

įmonei keliamus reikalavimus; iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos 

projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų 

pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme 

(taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 

2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims). 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristatė valdybos nariams planuojamos 

vienos darbo vietos (vieno etato) sukūrimo kainą (vertinama paramos lėšų dalis be nuosavo indėlio), 

kuri negali būti didesnė už 30 000,00 Eur. Jeigu vietos projektu kuriama mažiau arba daugiau kaip 

viena darbo vieta (etatas), planuojamos darbo vietos kainos pagrįstumui įrodyti taikomas pro rata 

principas. Darbuotoja atkreipė dėmesį, kad iki šio kvietimo teikti paraiškas, vienos darbo vietos 

(vieno etato) sukūrimo kaina buvo 32 000 Eur. Kaina šiek tiek mažėja atsižvelgiant į tai, kad 

ženkliai sumažinta ir didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti. 

VPS administravimo vadovė J. Savickienė paminėjo, kad matydama šios priemonės „Vietos 

ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas  Nr. LEADER-

19.2-SAVA-5  III kvietimo finansinių sąlygų aprašo silpnąsias vietas, atsižvelgdama į   III kvietimo 



2019-11-20 Šakių krašto VVG valdybos posėdžio Nr. VVG-VALD-2019-11 protokolo išrašas                                      

8 

metu gautų ir vertintų verslo priemonės projektų gerąją ir blogąją patirtį, teikia pasiūlymus ir 

sugriežtinimus. 

Pakeitimas yra vietos projekto atrankos kriterijaus “Sukuriamas didesnis darbo vietų 

skaičius” nustatyme, numatant, jog atitiktis vietos projekto atrankos kriterijui bus nustatoma ir pagal 

“paraiškoje aprašytą pagrindimą bei bus privaloma pateikti išsamius darbuotojų funkcijų 

aprašymus“. 

Patikslintas vietos projekto atrankos kriterijus „Pareiškėjas ne mažiau kaip 1 metai iki 

paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai registruotas ir vykdo veiklą kaimiškojoje VVG 

teritorijoje“. Atitiktis vietos projekto atrankos kriterijui bus nustatoma ir pagal tai: „Taip pat 

vertinama pagal faktinę įmonės buveinę (biurą) ir (arba) įmonės gamybinius statinius, statinius, 

kuriuose teikiamos paslaugos, vykdoma veikla (netaikoma mobilioms paslaugoms, prekybai ir 

paslaugų teikimui internetu)“. Būtent taip atitiktį atrankos kriterijui siūlė vertinti Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus 2014-2020 m. 

kaimo plėtros programos patarėja Ilona Javičienė. 

Patikslintas vietos projekto atrankos kriterijus „Sukurta darbo vieta (etatas) Šakių rajone 

(išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui iki 40 metų“. Patikrinamume 

numatyta, kad „Negali būti sukuriama ta pati darbo vieta (etatas) ir Šakių rajone (išskyrus Šakių 

miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui iki 40 metų, ir darbo vieta (etatas), sukurta 

socialinę atskirtį patiriantiems Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą 

deklaravusiems asmenims“. 

Patikslintas vietos projekto atrankos kriterijus „Darbo vieta (etatas) sukurta socialinę atskirtį 

patiriantiems Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims“. 

Patikrinamume numatyta, kad „Negali būti sukuriama ta pati darbo vieta (etatas) ir Šakių rajone 

(išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui iki 40 metų, ir darbo vieta 

(etatas), sukurta socialinę atskirtį patiriantiems Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją 

vietą deklaravusiems asmenims“. 

Taip pat prie kartu su paraiška pateikiamų dokumentų įtraukta, kad pareiškėjas gali pateikti 

kitus papildomus dokumentus, kurie, pareiškėjo manymu, gali būti svarbūs vertinant vietos projektą 

ir VPS vykdytoja gali paprašyti pateikti kitus papildomus dokumentus, reikalingus vietos projekto 

vertinimui. 

Vyko diskusijos dėl vietos projekto atrankos kriterijų ir jų atitikties tinkamumo sąlygoms 

nustatymo. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IV kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-5. 

1.5. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  IV kvietimo 

priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė priminė valdybos nariams, kad atrankos 

kriterijai VPS priemonei „Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo 

plėtrą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 jau buvo kartą apsvarstyti Šakių krašto vietos veiklos grupės 

valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdyje, protokolo Nr. VVG-VALD-2019-3. Kadangi jau praėjo 
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nemažai laiko nuo pirmojo svarstymo, todėl dabar siūloma finansavimo sąlygų aprašą svarstyti pilna 

apimtimi, atsižvelgiant į kai kuriuos patikslinimus (pridedama). 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristatė priemonės  Nr. LEADER-19.2-

SAVA-6 remiamas veiklas: senųjų amatų ir jų gaminių atgaivinimas, edukacinių programų, 

kūrybinių stovyklų, plenerų organizavimas, amatų maršrutų kūrimas, regioninių produktų 

rinkodaros priemonių diegimas, sertifikavimas ir ženklinimas, tautinio paveldo ir regioninių 

produktų, kulinarinio paveldo produktų gamyba ir prekyba bei kt. Tinkami vietos projektų 

vykdytojai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO, viešosios įstaigos. Kvietimui skiriama VPS paramos 

lėšų suma 348 723,90 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  60 000,00 

Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. Finansavimo šaltiniai: 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristatė valdybos nariams planuojamos 

vienos darbo vietos (vieno etato) sukūrimo kainą (vertinama paramos lėšų dalis be nuosavo indėlio), 

kuri negali būti didesnė už 40 000,00 Eur. Jeigu vietos projektu kuriama mažiau arba daugiau kaip 

viena darbo vieta (etatas), planuojamos darbo vietos kainos pagrįstumui įrodyti taikomas pro rata 

principas. Darbuotoja atkreipė dėmesį, kad bendruomeninio verslo kūrimui, lyginant su privataus 

verslo kūrimu ar plėtra, vienos darbo vietos (vieno etato) sukūrimo kaina ženklai didesnė, siekiant 

pritraukti didesnį ratą potencialių bendruomeninio verslo pareiškėjų. 

Kadangi ši bendruomeninio verslo priemonė bus skelbiama pirmą kartą, nei gerosios, nei 

blogosios patirties dar nėra, todėl pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų finansavimo sąlygų aprašui 

neišsakyta. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IV kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6. 

1.6. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  IV kvietimo 

priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė priminė valdybos nariams, kad atrankos 

kriterijai VPS priemonei „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių 

gamyba“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 jau buvo kartą apsvarstyti Šakių krašto vietos veiklos grupės 

valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdyje, protokolo Nr. VVG-VALD-2019-3. Kadangi jau praėjo 

nemažai laiko nuo pirmojo svarstymo, todėl dabar siūloma finansavimo sąlygų aprašą svarstyti pilna 

apimtimi, atsižvelgiant į kai kuriuos patikslinimus (pridedama). 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristatė priemonės  Nr. LEADER-19.2-

SAVA-7 remiamas veiklas: šienavimo, aplinkos ir kelių priežiūros, medžių genėjimo, gėlių ir 

energetinių augalų auginimo bendruomeniniai ūkiai, įrengimas ekonomiškų ir ekologiškų 

bendruomenių centrų patalpų šildymo sistemų naudojant saulės, kitą atsinaujinančią energiją ir kt. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO, viešosios įstaigos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 210 831,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam 

vietos projektui įgyvendinti  40 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 

iki 95 proc. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristatė valdybos nariams planuojamos 

vienos darbo vietos (vieno etato) sukūrimo kainą (vertinama paramos lėšų dalis be nuosavo indėlio), 
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kuri negali būti didesnė už 40 000,00 Eur. Jeigu vietos projektu kuriama mažiau arba daugiau kaip 

viena darbo vieta (etatas), planuojamos darbo vietos kainos pagrįstumui įrodyti taikomas pro rata 

principas. 

Kadangi ši bendruomeninio verslo priemonė bus skelbiama pirmą kartą, nei gerosios, nei 

blogosios patirties dar nėra, todėl pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų finansavimo sąlygų aprašui 

neišsakyta. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IV kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-7. 

1.7. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  IV kvietimo 

priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-8. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė priminė valdybos nariams, kad atrankos 

kriterijai VPS priemonei „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“ Nr.  

LEADER-19.2-SAVA-8 jau buvo kartą apsvarstyti Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 

2019 m. vasario 26 d. posėdyje, protokolo Nr. VVG-VALD-2019-3. Kadangi jau praėjo nemažai 

laiko nuo pirmojo svarstymo, todėl dabar siūloma finansavimo sąlygų aprašą svarstyti pilna 

apimtimi, atsižvelgiant į kai kuriuos patikslinimus (pridedama). 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristatė priemonės  Nr. LEADER-19.2-

SAVA-8 remiamas veiklas: vaidybos ir terapijos paslaugos, laidojimo namų paslaugos, vaikų, 

jaunimo ir senjorų dienos centrų paslaugos, verslo inkubatoriaus/socialinių inovacijų ir 

konsultavimo paslaugos, socialinės paslaugos neįgaliems, seniems, vienišiems žmonėms, sporto 

paslaugos jaunimui, socialinio saugumo užtikrinimo-stebėjimo paslaugos, stacionarios ir mobilios 

maitinimo paslaugos, kepyklėlės įkūrimas, poilsio ir vandens turizmo zonos įrengimas, pramogų 

parko paslaugos ir kt. Tinkami vietos projektų vykdytojai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO, 

viešosios įstaigos. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 343 920,50 Eur. Didžiausia galima 

parama vienam vietos projektui įgyvendinti  60 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti 

lyginamoji dalis iki 95 proc. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristatė valdybos nariams planuojamos 

vienos darbo vietos (vieno etato) sukūrimo kainą (vertinama paramos lėšų dalis be nuosavo indėlio), 

kuri negali būti didesnė už 40 000,00 Eur. Jeigu vietos projektu kuriama mažiau arba daugiau kaip 

viena darbo vieta (etatas), planuojamos darbo vietos kainos pagrįstumui įrodyti taikomas pro rata 

principas. 

Kadangi ši bendruomeninio verslo priemonė bus skelbiama pirmą kartą, nei gerosios, nei 

blogosios patirties dar nėra, todėl pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų finansavimo sąlygų aprašui 

neišsakyta. 

NUTARTA (vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą IV kvietimo priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8. 

Bendru sutarimu nutarta patvirtinti IV kvietimo teikti vietos projektus skelbimo formą 

priemonėms LEADER-19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-4, LEADER-19.2-SAVA-5, 

LEADER-19.2-SAVA-6, LEADER-19.2-SAVA-7,  LEADER-19.2-SAVA-8 ir LEADER-19.2-

SAVA-9, kvietimą teikti vietos projektus skelbti nuo 2019 m. lapkričio 29 d. 8.00 val. iki 2019 m. 
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gruodžio 30 d. 15.00 val., vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus su priedais skelbti interneto 

svetainėje www.sakiukrastovvg.lt, rajoniniuose laikraščiuose “Draugas” ir “Laikraštis “Valsčius”,  

konsultacijas pareiškėjams teikti VPS vykdytojos būstinėje adresu: Gimnazijos g. 1, Šakiai ir tel. 8-

345-42275 arba el. paštu sakiuvvg@gmail.com.  

2. Kiti klausimai. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė išreiškia rūpestį dėl 3 kvietimo pareiškėjo 

UAB „Kartai“ vietos projekto paraiškos tinkamumo vertinimo.  

NUTARTA. Pastebėjimų, papildymų šiuo klausimu neišsakyta, nutarimų nepriimta, tai 

bendro pobūdžio informacinis pranešimas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 

 

 

 

http://www.sakiukrastovvg.lt/
mailto:sakiuvvg@gmail.com

