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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2019 m. gruodžio 11 d.  Nr. VVG-VALD-2019-12 

Šakiai 

 

Posėdis įvyko:  14.30 val. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, kolegialaus valdymo organo pirmininkas 

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė, VPS administravimo-finansų vadovė 

Dalyvauja:  10 (iš 13) Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių – 

pilietinės visuomenės sektorius: Arvydas Babušis, Martynas Mockevičius,  Aurimas Staugaitis ir 

Vaida Brazaitienė,  verslo sektorius: Juozas Vytas Dainelis, Aurelija Maksvytienė, Armintas 

Dubickas ir Mindaugas Žindžius, valdžios sektorius: Egidija Grigaitienė 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 Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 

tikslinimo. 

2. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategijos tikslinimo. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė informavo valdybos narius, kad 

vadovaujantis vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių (TAR, 2016-01-08, Nr. 451, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-

08) XIII skyriaus „VPS įgyvendinimo vertinimas“ trečio skirsnio „Tarpinis VPS įgyvendinimo 

vertinimas“ 62 p. bus atliekamas „tarpinis VPS įgyvendinimo vertinimas - 2020 m. atliekama VPS 

įgyvendinimo rezultatų peržiūra, siekiant nustatyti, ar VPS įgyvendinama rezultatyviai, kad būtų 

skirta VPS paramos sutartimi rezervuota paramos VPS įgyvendinti dalis (20 proc.). Tarpinio VPS 

įgyvendinimo pažangos vertinimo metu vertinami VPS įgyvendinimo rezultatai, pasiekti nuo VPS 

patvirtinimo iki 2019 m. gruodžio 31 d.“. Pagal šių taisyklių 63 p. tarpinį VPS įgyvendinimo 

vertinimą inicijuoja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, o tarpinį VPS įgyvendinimo 

vertinimą atliks Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Pagal Taisyklių 64 p. 
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tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo metu bus įvertinamas „VPS įgyvendinimo rezultatyvumas, t. 

y. VPS tikslų pasiekimo laipsnis (suplanuotų ir įvykdytų tikslų santykis)“.  

J. Savickienė kalba, jog iki VPS vertinimo pradžios tikslinga atlikti 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategijos Nr. 42VS-KM-15-1-06803 keitimą pagal faktinius VPS įgyvendinimo rezultatus 

bei numatyti intensyvesnį VPS įgyvendinimą 2020-2021 VPS įgyvendinimo metais. J. Savickienė  

siūlo tikslinti VPS 10 dalį „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“, VPS 11 dalies „VPS finansinis 

planas“ 11.4 papunktį ir  VPS 13 dalį „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“.  

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristato VPS 10 dalies „VPS įgyvendinimo 

veiksmų planas“ (atliekami keitimai, susiję su VPS įgyvendinimu) keitimą: 

Planuoti kvietimai teikti vietos projektų paraiškas: 

2018 metais: I, II ir III kvietimai; 

2019 metais: kvietimų nebuvo numatyta; 

2020 metais: IV kvietimas; 

2021 metais: V (rezervinis) kvietimas; 

2022 metais: kvietimų nebuvo numatyta; 

2023 metais: kvietimų nebuvo numatyta. 

Siūlomi keitimai, susiję su kvietimų teikti vietos projektų paraiškas skelbimu: 

2018 metais: I ir II kvietimai (keičiama pagal įvykusį faktinį kvietimų paskelbimą); 

2019 metais: III ir IV kvietimai (keičiama pagal įvykusį faktinį kvietimų paskelbimą); 

2020 metais: V, VI, VII ir VIII kvietimai visoms VPS priemonėms (esant lėšų likučiui);  

2021 metais: IX, X, XI ir XII kvietimai visoms VPS priemonėms (esant lėšų likučiui), išskyrus 

mokymų priemonę;  

2022 metais: XIII (rezervinis) kvietimas;  

2023 metais: kvietimai neskelbiami. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristato VPS 10 dalies „VPS įgyvendinimo 

veiksmų planas“ (atliekami keitimai, susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu) 

keitimą: 

1) Siūloma išbraukti VPS 10 dalies 2019 m. veiksmų plano 10.3.2 papunkčio 2 eilutėje 

„Siekiant parengti kokybišką galutinę VPS vertinimo ataskaitą bus organizuojami informaciniai 

renginiai susiję su vietos projektų kiekybinių ir kokybinių rezultatų skaičiavimu ir aprašymu, 

vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir pagrindimu.“ ir 2020 m. veiksmų plano 10.4.2 

papunkčio 5 eilutėje „Siekiant parengti kokybišką galutinę VPS vertinimo ataskaitą bus 

organizuojami informaciniai renginiai, susiję su vietos projektų kiekybinių ir kokybinių rezultatų 

skaičiavimu ir aprašymu, vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir pagrindimu.“ nurodytus 

informacinius renginius, nes galutinė ataskaita bus teikiama 2023 metais, todėl šie renginiai 2019 ir 

2020 metais nėra aktualūs. 

2) Siūloma pakeisti VPS 10 dalies 2020 m. veiksmų plano 10.4.2 papunkčio 1 ir 2 eilutėse 

nurodytus žodžių junginius iš „Šakių rajono kaimiškose seniūnijose“ į „Šakių rajono kaimiškosioms 

seniūnijoms“, nes pareiškėjai skaitlingiau dalyvauja informaciniuose renginiuose rajono centre, 

kadangi rajono centras yra Šakių rajono teritorijos viduryje, o ne atskirose, labiau nuo rajono centro 

nutolusiose seniūnijose.  
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VPS 10 dalies 2020 m. veiksmų plano 10.4.2 papunkčio 1 eilutė būtų išdėstoma taip: „Šakių 

rajono VPS prioriteto ir priemonės pristatymas, detalus išaiškinimas potencialiems vietos projektų 

rengėjams ir vykdytojams. Numatoma organizuoti iki 3 informacinių-konsultacinių renginių Šakių 

rajono Šakių rajono kaimiškosioms seniūnijoms“.  

VPS 10 dalies 2020 m. veiksmų plano 10.4.2 papunkčio 2 eilutė būtų išdėstoma taip: 

„Siekiant, kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos kokybiškai, bus organizuojami praktiniai 

mokymai, susiję su paraiškos pildymu, pridedamų dokumentų būtinumu ir jų rengimo eiga. 

Renginius numatoma organizuoti pagal poreikius Šakių rajono kaimiškosioms seniūnijoms“.  

3) Siūloma išbraukti VPS 10 dalies 2020 m. veiksmų plano 10.4.2 papunkčio 5 eilutėje 

nurodytus informacinius renginius „Siekiant parengti kokybišką galutinę VPS vertinimo ataskaitą 

bus organizuojami informaciniai renginiai, susiję su vietos projektų kiekybinių ir kokybinių 

rezultatų skaičiavimu ir aprašymu, vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir pagrindimu“, nes 

VPS galutinė ataskaita bus rengiama tik 2023 metais, todėl tokie renginiai 2020 metais  nėra 

aktualūs. 

4) Siūloma VPS 10 dalies 2021 m. veiksmų plano 10.5.1 papunktį papildyti 16 punktu 

„Informacinių renginių, susijusių su probleminių VPS įgyvendinimo klausimų aptarimu bei 

pristatančių priemonių galimybes, organizavimas“, nes tokie renginiai pareiškėjams ir vietos 

projektų vykdytojams yra aktualūs. 

5) Siūloma išbraukti VPS 10 dalies 2023 m. veiksmų plano 10.7.2 papunkčio 2 eilutėje 

nurodytus informacinius renginius „Specialistas pataria“. Į informacinius renginius planuojama 

kviesti specialistus iš Valstybės, verslo, mokslo ir kt. institucijų siekiant padėti išsiaiškinti įvairius 

reikalavimus, susijusius su vietos projektų veiklomis, projektų tęstinumu. Informacinius renginius 

numatoma organizuoti pagal seniūnijų bendruomenių poreikius“, nes 2023 metais šie renginiai 

nebebus aktualūs, jau bus paskelbti visi kvietimai teikti vietos projektus ir vietos projektai bus baigti 

arba baigiami įgyvendinti. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė kalba, jog atlikus pakeitimus, susijusius su 

VPS įgyvendinimu ir VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu, bus racionaliau ir greičiau 

įgyvendinama VPS. Tikimasi sulaukti didesnio bendruomeninio verslumo priemonių I  prioriteto 

„Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonių „Zanavykų krašto produktų ir tradicinių 

amatų integravimas į turizmo plėtrą“ (LEADER-19.2-SAVA-6) ir „Aplinkos priežiūros paslaugų ir 

atsinaujinančių energijos išteklių gamyba“ (LEADER-19.2-SAVA-7) bei II prioriteto „Inovatyvios 

ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonės „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų 

paslaugų teikimą“ (LEADER-19.2-SAVA-8) populiarumo ir didesnio įgyvendintų projektų 

skaičiaus pagal šias priemones. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristato VPS 11 dalies „VPS įgyvendinimo 

veiksmų planas“ (atliekami keitimai, susiję su VPS įgyvendinimu) 11.4 papunkčio „Indikatyvus 

VPS lėšų poreikis pagal metus“  keitimą: 

1) išbraukti 2015 metų stulpelį, nes VPS įgyvendinimo sutartis pasirašyta 2016 metais;  

2) 2016-2019 metų duomenis keisti pagal faktinį VPS įgyvendinimą, išdėstant taip: 
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2.1) 11.4.1 papunktis “Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS, finansuoti 

pagal metus (proc. nuo vietos projektams numatytos sumos)”: 2016 m. – 0 proc., 2017 m. – 0 proc., 

2018 m. – 10,49 proc., 2019 m. – 15,36 proc.; 

2.2) 11.4.2 papunktis “Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms pagal metus 

(proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos)”: 2016 m. – 3,14 proc., 2017 m. – 5,57 proc., 

2018 m. – 7,17 proc., 2019 m. – 11,99 proc.; 

3) 2020-2023 metų procentines išraiškas išdėstyti taip, kad būtų sudarytas 100 proc. per visą 

VPS įgyvendinimo laikotarpį:  

3.1) 11.4.1 papunktis “Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS, finansuoti 

pagal metus (proc. nuo vietos projektams numatytos sumos)”: 2020 m. – 36,99 proc., 2021 m. – 

29,71 proc., 2022 m. – 3,45 proc. ir 2023 m.  – 4,0 proc. (2022-2023 m. procentiniai įgyvendinimo 

punktai išlieka nepakitę); 

3.2) 11.4.2 papunktis “Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms pagal metus 

(proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos)”: 2020 m. – 19,81 proc., 2021 m. – 19,81 proc., 

2022 m. – 13,27 proc. ir 2023 m.  – 19,24 proc. (2023 m. faktinių išlaidų suma turi būti lygi arba 

didesnė už gautą avansą). 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė pristato VPS 13 dalies „VPS įgyvendinimo 

vidaus valdymas ir stebėsena“ planuojamą keitimą: 

1) Siūloma pakeisti VPS 13 dalies 13.1.2 papunktį „VVG valdybos nariai” vietoj 2 eilutėje 

nurodytos funkcijos „Priima sprendimą dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės 

sudarymo, jos sudėties keitimo, papildymo, atskirų jos narių suspendavimo esant piktnaudžiavimo 

atvejui“ įtraukiant 13.1.3 punkto „VPS įgvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė“ 3-5 eilutėse 

nurodytas funkcijas, nes realiai valdybos nariai šias funkcijas ir atlieka.  

VPS 13 dalies 13.1.2 papunktis „VVG valdybos nariai” būtų išdėstomas taip: 

1. Svarsto ir tvirtina VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarką ir jos pakeitimus; 

2. Vienas iš VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės narių (rotuojami kiekvieną 

projektą) vadovauja vizituose (patikrose) į įgyvendinamų vietos projektų vietas; 

3. Analizuoja, vertina VPS įgyvendinimo procesą ir rezultatus, identifikuoja VPS 

įgyvendinimo problemas. 

4. Dalyvauja rengiant VPS įgyvendinimostebėsenos ataskaitą ir VPS pakeitimų projektus; 

5. Svarsto ir tvirtina VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą ir VPS pakeitimus.”. 

2) Siūloma išbraukti VPS 13 dalies 13.1.3 papunktį „VPS įgvendinimo valdymo ir 

stebėsenos grupė“, nes VPS valdymo ir stebėsenos grupė nėra sudaryta, o iki šiol šias funkcijas 

atliko valdybos nariai. Todėl nėra tikslinga kurti naują organą, kuris dubliuotų valdybos narių 

funkcijas. 

 VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė teigia, jog atlikus pakeitimus, susijusius su 

VPS įgyvendinimo vidaus valdymu ir stebėsena, bus racionaliau įgyvendinama VPS, nes sumažės 

biurokratinių dokumentų pildymas. 

Klausimų, pastabų, komentarų neišsakyta, balsuojama. 

NUTARTA. (vienbalsiai): pritarti siūlomiems 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos Nr. 

42VS-KM-15-1-06803 10 dalies „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“, 11 dalies „VPS finansinis 
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planas“ 11.4 papunkčio ir  VPS 13 dalies „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“ 

keitimams. 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė informuoja valdybos narius, kad atlikus 

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 surinktų vietos projektų paraiškų išlaidų tinkamumo 

vertinimą, baigiamos su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teisininkais 

derinti neigiamos išvados šiems vietos projektams:  

1) Asociacijos  „Gerdžiūnų bendruomenė“ vietos projektui „Gerdžiūnų bendruomeninio 

verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, paraiškos Nr. ŠAKI-

LEADER-1A-J-3-8-2019, pateiktam pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir 

jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9; 

2) VŠĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras“ vietos projektui „Gidų rengimo 

kursų Šakių rajone organizavimas, gerinant turizmo terminologijos anglų kalba žinias bei įvedant 

naują paslaugą – gidas/personažas“, paraiškos Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-3-11-2019, pateiktam 

pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-3; 

3) VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras“ vietos projektui „Zanavykų 

kraštą ir vietos savitumą reprezentuojančių suvenyrų vieningos stilistikos pakuočių ir rinkinių 

gamyba“, paraiškos Nr. ŠAKI-LEADER-6B-V-3-12-2019, pateiktam pagal VPS priemonę „Vietos 

bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir 

tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4; 

4) VŠĮ „Šakių verslo informacijos centras“ vietos projektui „Verslių bendruomenių link“, 

paraiškos Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-3-1-2019, pateiktam pagal VPS priemonę „Vietos projektų 

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

Darbuotoja J. Savickienė kalba, kad paraiškos ruoštos skubotai, neapgalvotai, todėl jose 

gausu trūkumų. 

Valdybos narė Rima Rauktienė kalbėjo, kad šie viešuosius poreikius tenkinantys vietos 

projektai turi reikšmę ne tik projektus pateikusioms organizacijoms, bet ir plačiam suinteresuotų 

žmonių ratui, nes vienais vietos projektais skatinamas turizmas, sukuriamos vieningos stilizuotos 

išvaizdos, patrauklios vartotojui ir turistui vietinių gamintojų produktų įsigijimą skatinančios prekių 

pakuotės; kitais projektais potencialūs ir esami viso Šakių rajono pareiškėjai turi galimybes vietoje, 

neišvykstant už rajono ribų, gauti kokybiškus ir jų poreikį atitinkančius verslumą ugdančius ir 

skatinančius mokymus bei turi galimybę nuvykti pasisemti gerosios praktikos pavyzdžių; treti 

pareiškėjai nori ugdyti verslumą savo bendruomenėje. Taigi, visais atvejais, vietos projektas paliečia 

platų būrį asmenų. 

Kolegialaus valdymo organo pirmininkas Juozas Vytas Dainelis pasiteiravo darbuotojos, ką 

dar būtų galima padaryti, pataisyti, patikslinti, pakoreguoti, kad vietos projektų paraiškos atitiktų 

keliamus reikalavimus pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2016 m. 

rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (aktuali taisyklių redakcija nuo 2019 m. rugpjūčio 2 d.) bei 
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finansavimo sąlygų aprašus, patvirtintus Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. 

vasario 26 d. protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3. 

Darbuotoja J. Savickienė teigė nežinanti, ką dar būtų galima padaryti, todėl pirmininkas 

pavedė išsiaiškinti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos šių vietos 

projektų išlaidų tinkamumo pervertinimo galimybes. 

NUTARTA. (vienbalsiai): pavesti išsiaiškinti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės 

ūkio ministerijos  vietos projektų išlaidų tinkamumo pervertinimo galimybes: Gerdžiūnų 

bendruomenės vietos projekto „Gerdžiūnų bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo 

įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, paraiškos Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-3-8-2019; VŠĮ 

„Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ vietos projektų „Gidų rengimo kursų Šakių 

rajone organizavimas, gerinant turizmo terminologijos anglų kalba žinias bei įvedant naują paslaugą 

– gidas/personažas“, paraiškos Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-3-11-2019 ir „Zanavykų kraštą ir vietos 

savitumą reprezentuojančių suvenyrų vieningos stilistikos pakuočių ir rinkinių gamyba“, paraiškos 

Nr. ŠAKI-LEADER-6B-V-3-12-2019 ir VŠĮ „Šakių verslo informacijos centro“ vietos projekto 

„Verslių bendruomenių link“, paraiškos Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-3-1-2019. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 

 

 

 

 


