
ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020 m. kovo 13 d. Nr. VVG-VALD-2020-03 

Šakiai 

 

 Posėdis įvyko:  14.00 val. 

 Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas. 

 Posėdžio sekretorė: Laimina Auštrienė, VPS viešųjų ryšių specialistė. 

 Dalyvauja:  7 (iš 11) Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių – pilietinės 

visuomenės sektorius: Martynas Mockevičius, Vaida Brazaitienė, ir Rita Dumbliauskė, verslo 

sektorius: Juozas Vytas Dainelis ir Mindaugas Žindžius, valdžios sektorius: Rima Rauktienė ir Aistė 

Būdvytienė (sąrašas pridedamas). 

Dalyvauja Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojos: VPS administravimo vadovė 

Jurgita Savickienė, VPS finansininkė Alina Baltrušaitienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Laimina 

Auštrienė. 

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

Šakių krašto vietos 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 valdybos pirmininko rinkimo; 

2. Dėl Vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. svarstymo ir 

tvirtinimo; 

3. Dėl Žvirgždaičių miestelio bendruomenės išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės 

narių; 

4. Kiti klausimai. 

1. SVARSTYTA. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimo. 

Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis informavo valdybos narius, kad 2020 m. vasario 



27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotiniame ataskaitiniame – rinkiminiame narių 

susirinkime, Protokolo Nr. VVG-VISUOT-2020-01, naujai trejų metų kadencijai išrinkus vietos 

veiklos grupės vienasmenį valdymo organą – pirmininką ir kolegialų valdymo organą – vietos 

veiklos grupės valdybą, šie valdymo organai 2020 m. kovo 4 d. buvo įregistruoti Juridinių asmenų 

registre, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.66 str. „Juridinių asmenų 

registro duomenys“ 3 d. „Kai pasikeičia šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyti duomenys, juridinis 

asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus juridinių asmenų registre 

per 30 d. nuo pakeitimų padarytos dienos“.  

Pagal 2015 m. lapkričio 27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės įstatų 8.4 p. „valdybos nariai 

iš savo tarpo renka valdybos pirmininką“. Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis kvietė siūlyti 

kandidatūras Šakių krašto vietos veiklos valdybos pirmininko pareigoms eiti. Valdybos nariai 

pasiūlė vienintelę VVG valdybos pirmininko kandidatūrą – Šakių krašto vietos veiklos grupės 

pirmininką Juozą Vytą Dainelį. 

NUTARTA: („už“ – 6, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1) vadovaujantis įstatų 8.4. p. „valdybos 

nariai iš savo tarpo renka valdybos pirmininką“ Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 

pirmininku kolegialaus valdymo organo – valdybos, išrinktos 2020 m. vasario 27 d. visuotiniame 

ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime, protokolo Nr. VVG-VISUOT-2020-01, valdymo 

laikotarpiui išrinkti Juozą Vytą Dainelį. 

2. SVARSTYTA. Dėl Vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 

m. svarstymo ir tvirtinimo. 

Vadovaujantis 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“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-02-20) patvirtintų 

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių 42 p. VPS vykdytoja VPS įgyvendinimo vidaus stebėseną vykdo 

vadovaudamasi VPS 13 dalyje „VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“ nustatyta tvarka. 

VPS vykdytoja už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS įgyvendinimo vidaus 

stebėsenos veiksmus, atsiskaito teikdama metines VPS įgyvendinimo ataskaitas ir ketvirtines 

horizontalių sričių pasiekimų ataskaitas; pagal 43 p. VPS vykdytoja, vadovaudamasi metiniais VPS 

įgyvendinimo rezultatais, rengia ir iki kiekvienų einamųjų metų vasario 1 d. pateikia Agentūrai 

metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus. Metinę VPS įgyvendinimo 

ataskaitą už 2019 m. VPS vykdytoja turi pateikti Agentūrai iki 2020 m. kovo 14 d. Metinėje VPS 



įgyvendinimo ataskaitoje turi būti duomenys apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo 

ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos Excelio priedo 

duomenis užpildo Agentūra iki einamųjų metų, kuriais teikiama metinė VPS ataskaita sausio 15 d. ir 

išsiunčia kiekvienai VPS vykdytojai, kuri tikslina duomenis, prireikus juos papildo 

bendradarbiaudama su Agentūra. Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita turi būti patvirtinta VPS 

vykdytojos kolegialaus valdymo organo arba visuotinio narių susirinkimo. Metinės VPS 

įgyvendinimo ataskaitos teikiamos per ŽŪMIS. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė, kad minėtos ataskaitos buvo išsiųstos el. p. 

visiems valdybos nariams. Trumpai apžvelgė, kokia informacija pateikiama ataskaitose. Paminėjo, 

kad Agentūra, gavusi metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą, ją įvertina ir priima vieną iš šių 

sprendimų: patvirtina arba grąžina patikslinimui. Ruošiant ataskaitas stengtasi, kad taisymų nebūtų 

arba jų būtų kuo mažiau. 

Pasiūlyta balsavimu patvirtinti VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą. 

NUTARTA: („už“ vienbalsiai) patvirtinti Vietos plėtros strategijos metinę įgyvendinimo 

ataskaitą už 2019 m. 

3. SVARSTYTA. Dėl Žvirgždaičių miestelio bendruomenės išstojimo iš Šakių krašto vietos 

veiklos grupės narių. 

Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis supažindino valdybos narius su vietos veiklos 

grupės narės Žvirgždaičių miestelio bendruomenės pirmininkės Joanos Žukauskaitės 2020 m. kovo 3 

d. prašymu, kuriuo prašoma išbraukti Žvirgždaičių miestelio bendruomenę – kodas 302458017, 

adresas A. Liorentaitės g. 18, Žvirgždaičių mstl. Šakių r. sav., iš Šakių krašto vietos veiklos grupės 

narių sąrašo, nes Žvirgždaičių miestelio bendruomenė nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. nevykdo jokios 

ūkinės veiklos ir nedalyvauja jokioje projektinėje veikloje. 

Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis paminėjo, kad kalbėjo su Aleksandru Stonkumi, 

šios bendruomenės rėmėju, kuris prašė dar šio klausimo nespręsti. Aleksandras Stonkus pažadėjo 

pasikalbėti su buvusiu Žvirgždaičių seniūnu Algimantu Bauboniu ir pasidomėti esama situacija. 

Prašymas yra tik vieno asmens, tai jau buvusios pirmininkės, kurios visi įgaliojimai pasibaigę, nėra 

pateikta jokio susirinkimo protokolo, kuriuo būtų išreikšta bendruomenės narių nutartis. Pasiūlyta 

svarstymą atidėti iki sekančio valdybos posėdžio. 

NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. 

lapkričio 27 d. įstatų 5.4 p. „Juridinis asmuo prie prašymo pateikia organo, kuris pagal įstatus turi 

teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą dėl išstojimo“ atidėti Žvirgždaičių 



miestelio bendruomenės išbraukimą iš Šakių krašto vietos veiklos grupės narių iki kito valdybos 

posėdžio. 

5. SVARSTYTA: Kiti klausimai. 

5.1. SVARSTYTA: Dėl VVG tinklo organizuojamos kelionės į Kroatiją. 

Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis informavo, kad iš strategijos lėšų gegužės 

pradžioje buvo planuojama VVG tinklo kelionė į Kroatiją. Esant dabartinei situacijai dėl 

koronaviruso protrūkio susilaikoma nuo apmokėjimo kelionių agentūrai, nes dar nėra aiškumo, kokie 

bus tolimesni vyriausybės nurodymai. Vietų rezervacija numatoma palikti ir laukti, kol kelionės 

planavimas bus atnaujintas, tikėtina, kad kelionė bus planuojama rudenį. 

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

bendro pobūdžio informacinis pranešimas. 

5.2. SVARSTYTA: Dėl informacijos pateikimo UAB „Atmeta“ vietos projekto klausimais. 

VPS administravimo vadovė Jurgita Savickienė informavo valdybos narius apie UAB 

„Atmeta“ vietos projekto „UAB „Atmeta“ naujos paslaugos – „Meistras į namus“ materialinės bazės 

sukūrimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-2-1-2018, pateikto pagal Kvietimo Nr. 2 vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašą, taikomą VPS priemonei „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės 

didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, patvirtintą Šakių 

krašto vietos veiklos grupės valdybos 2018 m. liepos 31 d. posėdžio protokolu Nr. 5, tolimesnę eigą, 

teisminius procesus, vykusias patikras. 

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

bendro pobūdžio informacinis pranešimas. 

5.3. SVARSTYTA: Dėl PVM kompensavimo bendruomeniniuose projektuose. 

Posėdžio pirmininkas informavo valdybos narius, kad jis ir kartu su administracijos 

darbuotojomis dalyvavo įvairiuose susitikimuose, diskusijose su Šakių rajono savivaldybės meru, ir 

kitais valdžios atstovais bei tarybomis, dalyvavo jų posėdžiuose dėl PVM kompensavimo 

bendruomeniniuose projektuose.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 

3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų benduomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-08-02) patvirtintų 

vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklių 28.12 p. „PVM, kurį vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM 



vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų“. 

Pateikusios projektus bendruomenės susiduria su lėšų poreikiu PVM kompensavimui. Visiems yra 

žinomas Šakių rajono Verslo plėtros tarybos siūlymas kompensuoti PVM iš savivaldybės biudžeto 

suteikiant beprocentę paskolą, bet bendruomenėms tai per sunki našta. Šis klausimas šiuo metu vis 

dar neišspręstas iki galo. 

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

bendro pobūdžio informacinis pranešimas. 

5.4. SVARSTYTA: Dėl informacijos valdybos nariams. 

Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis priminė vietos veiklos grupės valdybos nariams 

keliamus reikalavimus. 

Pagal žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 patvirtintas vietos 

plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių  

(aktuali redakcija nuo 2019-12-11): 

• 15.3.3. p. užtikrintų tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka 

deklaruotų privačius interesus ir sutiktų teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus VVG ir 

Agentūrai;  

• 15.3.4. būtų išklausę arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo išrinkimo į kolegialų VVG 

valdymo organą dienos išklausyti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su BIVP metodo taikymu 

(reikalavimas taikomas mažiausiai 1/3 kolegialaus VVG valdymo organo narių). Tinkamais 

pripažįstami mokymo kursai, kurių kodai yra 596131007, 596131008 ir 396131007. Šiuo metu tik 

trys valdybos nariai (iš 11) turi minėtų kursų pažymėjimus. Per 6 mėn., t.y. iki 2020-08-27 dar 

vienas valdybos narys turi išklausyti minėtus mokymo kursus. 

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

bendro pobūdžio informacinis pranešimas. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė      Laimina Auštrienė 


