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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖSVALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2020 m. birželio 22 d.  Nr. VVG-VALD-2020-04 

Šakiai 

 

Posėdis įvyko:  14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, kolegialaus valdymo organo pirmininkas 

Posėdžio sekretorė:     Alina Baltrušaitienė, darbuotoja (1. - 3.4. klausimams) 

                                    Rima Rauktienė, kolegialaus valdymo organo narė  

                                    (3.5. - 3.6. klausimams) 

Dalyvauja:  9 (iš 11) Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių: pilietinės 

visuomenės sektorius: Onutė Baltrušaitienė, Martynas Mockevičius, Vaida Brazaitienė, Aurimas 

Staugaitis ir Rita Dumbliauskė,  verslo sektorius: Juozas Vytas Dainelis, valdžios sektorius: Redas 

Juškaitis, Rima Rauktienė ir Aistė Būdvytienė(sąrašas pridedamas). 

Dalyvauja Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojos: Laimina Auštrienė ir 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 VI 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. Dėl Žvirgždaičių miestelio bendruomenės išstojimo iš Šakių krašto VVG narių. 

3. Kiti klausimai. 

3.1. Dėl klubo „Sudargo piliakalnių aidai“ priėmimo į Šakių krašto VVG narius. 

3.2. Dėl informacijos pateikimo VšĮ „PRIC“ klausimais. 

3.3. Dėl informacijos pateikimo UAB „Atmeta“ klausimais. 

3.4. Dėl tarpinio VPS vertinimo eigos. 

3.5. Dėl Jurgitos Savickienės pateikto prašymo. 

3.6. VVG personalo klausimai. 

 

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

2020 m. birželio 18 d. elektroniniu laišku, siųstu iš elektroninio pašto adreso sakiuvvg@gmail.com 

visiems valdymo organo nariams, buvo informuota apie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 

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

Nusišalinimo procedūra nurodyta Interesų derinimo įstatymo 11 str. 2 d. 

Valdybos narys Martynas Mockevičius pateikė raštišką nusišalinimą nuo VPS priemonių 

„Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir 

tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 bei „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių 

energijos išteklių gamyba“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir 

tvirtinimo. 

Valdybos narė Rima Rauktienė pateikė raštišką nusišalinimą nuo VPS priemonės „Vietos 

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

19.2-SAVA-5 finansinių sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo. 

Valdybos narys Aurimas Staugaitis pateikė raštišką nusišalinimą nuo VPS priemonės „Vietos 

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

19.2-SAVA-5  finansinių sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo. 

Valdybos narė Rita Dumbliauskė pateikė raštišką nusišalinimą nuo VPS priemonės „Gyventojų 

ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 finansinių 

sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo. 

Valdybos narė Ona Baltrušaitienė pateikė raštišką nusišalinimą nuo VPS priemonės „Gyventojų 

ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8  finansinių 

sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo. 

Valdybos narė Vaida Brazaitienė pateikė raštišką nusišalinimą nuo VPS priemonės 

„Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą”Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-9 finansinių sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo. 

Kiti valdymo organo nariai nusišalinimų nepareiškė. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo VI 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. 

 A. Baltrušaitienė priminė valdybos nariams, kad nuo 2019 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos 

Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-64 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 
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balų. A. Baltrušaitienė priminė valdymo organo nariams, jog 2019 m. vasario 26 d. Šakių krašto vietos 

veiklos grupės valdybos protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3 finansavimo sąlygų aprašuose buvo 

nustatytas mažiausias privalomas surinkti balų skaičius pagal vietos projektų atrankos kriterijus - 60 

balų ir paaiškino, jog  pereinamąjį balą galima sumažinti iki Administravimo taisyklių 40.3 p. nustatyto 

mažiausio privalomo surinkti balų skaičiaus pagal vietos projektų atrankos kriterijus – 40 balų. 

Darbuotoja kalbėjo, jog surinkti 60 balų pagal vietos projektų atrankos kriterijus vietos projektų 

pareiškėjams neretai yra ganėtinai sudėtinga, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rodikliai nėra 

aukšti (2020 m. birželio 22 d. duomenimis per 5 kvietimus teikti vietos projektų paraiškas surinkta 

paraiškų, kurios jau yra įgyvendintos, įgyvendinamos šiuo metu arba bus pradėtos įgyventi 2020 m. už 

692.752,72Eur (33,31 proc. nuo vietos projektų įgyvendinimui skirtų paramos lėšų), todėl teikiamas 

siūlymas valdybos nariams visų VPS priemonių finansavimo sąlygų aprašuose nustatyti mažiausią 

privalomą surinkti balų skaičių pagal vietos projektų atrankos kriterijus – 40 balų. 

 A. Baltrušaitienė priminė valdymo organo nariams, jog nuo 2019 m. gegužės 20 d. Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-305, 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. Netiesiogines vietos projekto išlaidos jau buvo įtrauktos į tinkamas finansuoti išlaidas 

IV ir V kvietimuose teikti vietos projektų paraiškas, todėlteikiamas siūlymas valdybos nariams ir VI 

kvietime šias išlaidas palikti tinkamas finansuoti. 

A. Baltrušaitienė priminė valdybos nariams, kad IV ir V kvietimuosevietos projektuose, 

kuriuose numatyta kurti darbo vietas,valdyba buvo nustačiusi tinkamų finansuoti bendrųjų išlaidų 

limitą iki 2500,00 Eur be PVM, todėl teikiamas siūlymas valdybos nariams ir VI kvietime bendrųjų 

išlaidų limitą palikti nepakeistą. Tuo atveju, kai vietos 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, finansuojamą bendrųjų išlaidų sumą VI kvietime 

siūloma padidinti iš 4000,00 Eur be PVM į 5000,00 Eur be PVM. Išlieka bendrasis Administravimo 

taisyklių 27.4. p. reikalavimas, kad vietos projekto bendrosios išlaidos negali viršyti 10 proc. kitų 

tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus 

bendrąsias). Bendrosios išlaidos, susijusios su atlyginimu konsultantams, už konsultacijas vietos 

projekto paraiškos ir (arba) verslo plano, veiklos aprašo rengimu ir (arba) įgyvendinimu, turi būti 

pagrįstos, nustatant vienos valandos kainos atitiktį vidutinėms rinkos kainoms ir jų skaičių būtinoms 

konsultacijoms suteikti (grindžiant valandų skaičių būtina detaliai nurodyti, pagal konsultacijų turinį). 

A. Baltrušaitienė pristatė, jog atsižvelgiant į vietos projektų pareiškėjų pageidavimus, VPS 

priemonių, kuriančių 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 Vietos projekte numatytai 

veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujos statybos, rekonstravimo ir (arba) 
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kapitalinio remonto išlaidų limitą iš 20 proc. siūloma padidinti iki 80 proc. kitų tinkamų finansuoti 

vietos projekto išlaidų. 

A. Baltrušaitienė pristatė esminį VPS priemonių, nekuriančių darbo vietų, LEADER-19.2-

SAVA-4 ir LEADER-19.2-SAVA-9 tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų pakeitimą – siūloma į  

tinkamas finansuoti išlaidas įtraukti ilgalaikio turto įsigijimą - įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, 

baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, 

kitų prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidas. Paramos lėšų vietos 

projektui įgyvendinti lyginamoji dalis sudarytų iki 80 proc.tinkamų finansuoti išlaidų. Ilgalaikio turto 

įsigijimo atveju vietos projektui būtų taikomas 3 metų kontrolės laikotarpis, kurio metu vietos projekto 

pareiškėjas privalėtų teikti užbaigto vietos projekto  metines ataskaitas. Darbuotoja pažymėjo, jog tuo 

atveju, kai vietos projekte įsigyjamos paslaugos ar trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas vietos 

projekto įgyvendinimo metu, kontrolės laikotarpis nėra taikomas, užbaigto vietos projekto  metinės 

ataskaitos nėra teikiamos, o paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis sudaro iki 95 

proc.tinkamų finansuoti išlaidų. 

A. Baltrušaitienė pristatė siūlymą panaikinti galimybę viešųjų juridinių asmenų teikiamuose 

vietos projektuose VPS priemonėse LEADER-19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-4, LEADER-

19.2-SAVA-6, LEADER-19.2-SAVA-7, LEADER-19.2-SAVA-8 ir LEADER-19.2-SAVA-9 prie 

tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos vietos projektui įgyvendinti, prisidėti 

pareiškėjo ir (arba) partnerio įnašu natūra – savanoriškais darbais. Darbuotoja kalbėjo, kad iki šiolei jau 

buvo skelbti penki kvietimai teikti vietos projektų paraiškas ir noro prie projekto įgyvendinimo 

prisidėti savanoriškais darbais neišreiškė nei vienas vietos projekto pareiškėjas. Nuosavo indėlio natūra 

– savanoriškais darbais įgyvendinimas ir administravimas ganėtinai sudėtingas, jo įvykdymo sąlygos 

nurodytos 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 5 priede. Administravimo taisyklių 5 priedo 2.2. p. nurodyta, jog vietos 

projekte numatyti savanoriški darbai, kuriuos prašoma pripažinti tinkamu nuosavu indėliu, turi būti 

aiškiai įvardyti,  būti tiesiogiai susiję su vietos projekto tikslais ir būtini jiems pasiekti. Vietos projektą 

vertinantis asmuo projekto paraiškos vertinimo metu turi įsitikinti, kad deklaruojami būsimi savanoriški 

darbai nėra faktiškai atlikti, kad numatyta savanoriškų darbų apimtis ir kiekis yra būtinas vietos 

projekto tikslams pasiekti, atitinka vietos projektuose numatytas vykdyti veiklas. Administravimo 

taisyklių 5 priedo 2.3. p. nurodyta, jog savanoriški darbai turi būti pamatuojami ir jų atlikimo metu turi 

būti sukurtas konkretus rezultatas, produktas. Vietos projekte numatytoms savanoriškoms veikloms 

vykdyti turi būti pasitelkti kvalifikuoti savanoriai, turintys teisę ir (arba) leidimus vietos projekte 

numatytai savanoriškai veiklai vykdyti, gebantys kokybiškai atlikti jiems pavestą darbą ir veiklas, jei 

tokiems darbams ir veikloms atlikti reikalinga kvalifikacija. Darbuotoja informavo, kad ne fiziniai 

darbai ir su intelektualia veikla susiję savanoriški darbai nėra galimi (Administravimo taisyklių 5 

priedo 2.4. p.). Taip pat nėra galimi su vietos projekto administravimu susiję savanoriški darbai: 

buhalterinės apskaitos tvarkymas, viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, mokėjimo prašymų ar 

ataskaitų rengimas ir pan. (Administravimo taisyklių 5 priedo 2.5. p.). Planuojamų savanoriškų darbų 

pagrindimui reikia pateikti planuojamų savanoriškų darbų sąmatą (Administravimo taisyklių 5 priedo 

2.6. p.). Apie planuojamus savanoriškus darbus likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki darbų 
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pradžios informuojama VVG, kuri tą pačią ar kitą darbo dieną el. paštu savanoriskidarbai@nma.lt  

išsiunčia informaciją NMA (Administravimo taisyklių 5 priedo 4.3. p.). Savanoriškų darbų vykdymo 

faktas turi būti dokumentuojamas – pildoma savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė, kurioje 

aprašomas atlikto savanoriško darbo pobūdis ir sukurtas rezultatas; pridedamos nuotraukos, įrodančios 

pokytį tarp savanoriško darbo pradžios ir pabaigos; nurodomi savanoriavusių fizinių asmenų duomenys 

(Administravimo taisyklių 5 priedo 4.5. p.). Visus atliekamus savanoriškus darbus VVG privalomai 

tikrina darbų atlikimo vietoje, nepriklausomai kurią savaitės dieną ar valandą jie bebūtų atliekami. 

NMA taipogi turi teisę vykdyti patikrąvietoje (Administravimo taisyklių 5 priedo 5. p.). Darbuotoja 

siūlė valdymo organo nariams įvertinti visą savanoriškų darbų organizavimo, tinkamo jų įgyvendinimo, 

patikrinimo procesą ir nuspręsti, ar tokia prisidėjimo prie vietos projekto įgyvendinimo forma yra 

patraukli ir priimtina. 

A. Baltrušaitienė pristatė aktualų bendruomeninio verslumo priemonių, kuriančių darbo vietas, 

pakeitimą vietos projektų pareiškėjų – viešųjų įstaigų atžvilgiu: nuo 2020 m. balandžio 15 d. Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-288, 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 23.1.61 p. nuostata „jeigu vietos 

projekte numatytos investicijos naujo NVO ar bendruomeninio verslo kūrimui arba esamo NVO ar 

bendruomeninio verslo plėtrai, o vietos projekto paraišką teikia juridinis asmuo – viešoji įstaiga, jos 

pagrindiniu steigėju ir dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51 proc. dalių (vertinama pagal JAR ir JADIS 

duomenis), turi būti bendruomeninės organizacijos, asociacijos ir kitos NVO“. Tai reiškia, kad 

viešosios įstaigos, teikiančios vietos projektą VPS priemonėms LEADER-19.2-SAVA-6, LEADER-

19.2-SAVA-7 ir LEADER-19.2-SAVA-8, pagrindiniu steigėju ir dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51 

proc. dalių, turi būti bendruomeninės organizacijos, asociacijos ir kitos NVO. Darbuotoja kalbėjo, kad 

toks Taisyklių sugriežtinimas labai nepalankus VPS bendruomeninio verslumo priemonių 

įgyvendinimui, nes iš potencialių pareiškėjų rato praktiškai eliminuojamos viešosios įstaigos. Šakių 

rajone, ko gero, nėra arba yra labai mažas skaičius viešųjų įstaigų, kurių  51 proc. steigėja ir dalininke 

būtų bendruomenė, asociacija ar NVO. 

 

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

priemonei„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-3. 

L. Auštrienė 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 - Šakių rajone registruotos ir 

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

kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos.  

L. Auštrienė akcentavo, jog šios priemonės vykdyme partneriai negalimi. 

mailto:savanoriskidarbai@nma.lt
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Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 21.305,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam 

vietos projektui įgyvendinti – 10.000,00 Eur.  

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos 

projekto išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Iki vietos plėtros strategijoje numatytų rodiklių pasiekimo šiai priemonei dar trūksta dviejų 

projektų. 

L. Auštrienė 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 nesikeitė nuo V kvietimo metu patvirtintųjų. Vietos projekto atrankos kriterijaus 

“Pareiškėjas turi patirties mokymų organizavime arba projektų rengime ir įgyvendinime” 

patikrinamumas papildytas nuostata, jog atitiktis atrankos kriterijui nustatoma pagal paskutinių trijų 

metų iki paraiškos pateikimo dienos duomenis, išskyrus pareiškėjus, kurių registracijos laikotarpis yra 

mažesnis negu trys metai. Jie pateikia informaciją apie patirtį už visą veiklos laikotarpį iki paraiškos 

pateikimo dienos.  

Išplėstas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas - “Mokymų (įskaitant išvažiuojamuosius) paslaugų 

(lektoriaus, salės nuoma mokymų vedimui su stalais, kėdėmis, mokymams vesti reikalinga įranga: 

ekranas, konferencijų stovas, projektorius, oro kondicionavimo sistema, dalyvių maitinimo, kelionės, 

nakvynės ir kitų tiesiogiai susijusių su mokymais) įsigijimo išlaidos”. 

Panaikinta galimybė tinkamas finansuoti išlaidas pagrįsti Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF 

administruojančių institucijų patvirtintais ar nepriklausomų ekspertų atliktais, viešai ESIF 

administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamais prekių, paslaugų kainų rinkos tyrimuose 

nustatytais įkainiais, Europos Sąjungos struktūrinių fondų taikomais rinkos tyrimais, skebiamais 

interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, nes įkainis dažnai neparodo tikrosios prekės ar paslaugos 

rinkos kainos. 

Netinkamos finansuoti išlaidos papildytos nuostata “bendrosios išlaidos ar jų dalis, 

sutampančios su netiesioginėmis išlaidomis ar jų dalimi”. 

Specialioji tinkamumo finansuoti sąlyga 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“ papildyta nuostata, jog ši sąlyga 

taikoma kartu su papildoma tinkamumo sąlyga, susijusia su vietos projektu „Pareiškėju gali būti tik jau 

metus ar ilgiau veikianti kaimo bendruomenė, NVO ar viešosios įstaigos“. Panaikinta V kvietimo metu 

taikyta papildoma tinkamumo sąlyga pareiškėjui „Pareiškėjas turi ne mažiau kaip 20 narių. Netaikoma 

viešosioms įstaigoms“. Panaikinta V kvietimo metu taikyta papildoma tinkamumo sąlyga, susijusi 

suvietos projektu - „Projektas turi būti skirtas vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų žinių poreikiui 

patenkinti‘, bet nustatyta nauja sąlyga – „Projekto poreikis apsvarstytas vietos bendruomeninės (ar 

NVO) organizacijos visuotinio narių susirinkime, VšĮ atveju dalininkų sprendimu“. Papildomose 

tinkamumo sąlygose, susijusiose su vietos projektu, nustatyta, jog „Vietos projekto paraiškoje 

numatomi mokymai ar praktiniai seminarai neturi būti organizuojami šiomis temomis: bendraisiais 

vietos projektų rengimo klausimais (paraiškos pildymo, mokėjimo prašymo pildymo); viešųjų pirkimų 

http://www.esinvesticijos.lt/
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organizavimo klausimais“. Iš netinkamų vykdyti mokymų temų išbraukta tema „Verslo plano rengimas 

ir vertinimas“. 

Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai nesikeitė nuo V kvietimo metu patvirtintųjų, išskyrus 

tai, jog vietos projektų vykdytojų įsipareigojimas „Mokymus vykdyti Lietuvos Respublikos 

teritorijoje“ išplėstas nuostata „įskaitant ir išvažiuojamuosius“. 

Išplėstas prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas, nurodant, jog prie vietos projekto 

paraiškos pridedami: dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas turi patirties mokymų organizavime arba 

projektų rengime ir įgyvendinime (CV, sutarčių, skirti paramą projektams, kuriuos įgyvendino vietos 

projekto pareiškėjas per paskutinius 3 metus, kopijos); valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžetu (netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis 

ginčas; tokiu atveju pateikiamas tai įrodantis dokumentas); valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie pareiškėjo 

atsiskaitymą su valstybės socialinio draudimo fondu (netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų 

mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, 

delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas; tokiu atveju pateikiamas tai įrodantis dokumentas); 

dokumentai, pagrindžiantys projekto poreikio būtinumą (vietos bendruomeninės ar NVO organizacijos 

visuotinio narių susirinkimo protokolas, VšĮ atveju - dalininkų sprendimas dėl pritarimo projekto 

teikimui). 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad dokumentai turi būti susegti į bylą, o 

jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje 

įrašyta paraiška word formatu. 

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui neišsakyta. 

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

LEADER-19.2-SAVA-3 (pridedamas FSA lyginamasis variantas). 

 

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

priemonei „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo 

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

Nuo šios VPS priemonės svarstymo ir tvirtinimo nusišalinimą yra pateikęs valdybos narys 

Martynas Mockevičius. 

Laimina Auštrienė 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.  
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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.  

Darbuotoja priminė, jog šią priemonę vykdant galimi partneriai: Šakių rajone registruotos ir 

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

kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos, savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, 

kitos biudžetinės įstaigos. 

 Priemonės investicijos nėratiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.  

 Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 30.801,77 Eur, didžiausia galima parama vienam 

vietos projektui įgyvendinti – 10.000,00 Eur. 

 Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: lėšos vietos projektui įgyvendinti gali 

sudaryti 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su 

investicijomis į materialųjį turtą; lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti 95 proc. visų tinkamų 

finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Šios vietos plėtros strategijos priemonės rodikliai jau yra pasiekti (planuota paremti devynis 

projektus, 9 vietos projektai ir yra gauti), bet priemonėje dar yra likę lėšų vietos projektams paremti, 

todėl ši priemonė bus įgyvendinta daugiau nei 100 procentų. 

L. Auštrienė pristatė siūlomus priemonės„Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per 

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

vietos projektų atrankos kriterijų pakeitimus. Atrankos kriterijų “Projekto tikslinės grupės, potencialių 

naudos gavėjų įtraukimas į projekto rengimą“ siūloma detalizuoti taip: į projekto rengimą įtraukta 10 

(seniau buvo 20) ir daugiau asmenų – 25 balai; į projekto rengimą įtraukta 6-9 (seniau buvo 11-19) 

asmenų – 20 balų; į projekto rengimą įtraukta 5 (seniau buvo 10) asmenų – 15 balų. Darbuotoja 

kalbėjo, jog balai suteikiami ne už žmonių įtrauktį į projekto įgyvendinimo veiklas, ką dažnai painioja 

pareiškėjai, bet už tai, koks asmenų skaičius buvo pasitelktas projektui rengti iki jį pateikiant VVG. 

Natūralu, kad projektą rengia grupelė aktyvistų, todėl atrankos kriterijaus nustatymas, kuriame balai 

suteikiami už didelio asmenų skaičiaus įtraukimą į projekto rengimą, sąlygoja dirbtinį žmonių 

pritraukimą, ko visiškai nesiekia VVG. Vietoj V kvietimo metu buvusio atrankos kriterijaus 

„Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant vietos projektą” (jis yra kaip vietos projekto specialioji sąlyga, 

numatyta strategijoje) siūlomas naujas kriterijus “Projekto veikla susijusi su kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimu, amatų vystymu“, nes jis labiau atspindi šios VPS priemonės pobūdį. 

Tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti išlaidoms patikslintas renginio organizavimo 

įkainis, nurodant, jog renginio organizavimo išlaidos negali būti didesnės kaip 1700,00 Eur be PVM 1 

dienai. V kvietimo metu renginio organizavimo įkainis vienai dienai nebuvo detalizuotas, todėl kėlė 

abejonių dėl įkainio taikymo, kai renginys ar veikla yra tęstinė, keleto dienų (pvz.: plenerų 

organizavimas). 

Kaip jau buvo paminėta anksčiau, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas papildytas nauja išlaidų 

kategorija – ilgalaikio turto įsigijimu; panaikintas prisidėjimas įnašu natūra – savanorišku darbu; 

panaikinta galimybė tinkamas finansuoti išlaidas pagrįsti Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF 

administruojančių institucijų patvirtintais ar nepriklausomų ekspertų atliktais, viešai ESIF 
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administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamais prekių, paslaugų kainų rinkos tyrimuose 

nustatytais įkainiais, Europos Sąjungos struktūrinių fondų taikomais rinkos tyrimais, skebiamais 

interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt. 

 Netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas papildytas šiomis kategorijomis: motorinės transporto 

priemonės įsigijimo išlaidos; atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas; 

bendrosios išlaidos ar jų dalis, sutampanti su netiesioginėmis išlaidomis ar jų dalimi; investicijų į turtą, 

kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas). 

 Specialioji tinkamumo finansuoti sąlyga 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“ papildyta nuostata, jog ši sąlyga 

taikoma kartu su  papildoma tinkamumo sąlyga, susijusia su vietos projektu „Pareiškėju gali būti tik jau 

metus ar ilgiau veikianti kaimo bendruomenė, NVO ar viešosios įstaigos“. Specialiosios tinkamumo 

finansuoti sąlygos pareiškėjui „Pareiškėjas pagrindžia, kad turi administracinių gebėjimų įgyvendinti 

vietos projektą“ patikrinamumas išplėstas, nurodant, jog tikrinama pagal paskutinių trijų metų iki 

paraiškos pateikimo dienos duomenis, išskyrus pareiškėjus, kurių registracijos laikotarpis yra mažesnis 

negu trys metai. Jie pateikia informaciją apie patirtį už visą veiklos laikotarpį iki paraiškos pateikimo 

dienos. Panaikinta V kvietimo metu taikyta papildoma tinkamumo sąlyga pareiškėjui „Pareiškėjas turi 

ne mažiau kaip 20 narių. Netaikoma viešosioms įstaigoms“, taip atveriant galimybę bet kuriai 

tinkamumo finansuoti sąlygas atitinkančiai organizacijai teikti vietos projektą. Nustatyta nauja 

papildoma tinkamumo sąlyga vietos projektui – „Projekto poreikis apsvarstytas vietos bendruomeninės 

(ar NVO) organizacijos visuotinio narių susirinkime, VšĮ atveju dalininkų sprendimu“. 

 Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai nesikeitė nuo V kvietimo metu patvirtintųjų. 

 Išplėstas prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas, nurodant, jog prie vietos projekto 

paraiškos pridedami: pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio turto vertės (nuo kokios sumos pareiškėjo 

apskaitoje apskaičiuojamas ilgalaikis turtas); pareiškėjo ir (ar) partnerio statusą patvirtinantys 

dokumentai (įstatai, registracijos pažymėjimas, kt.), Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos 

(JADIS) duomenys, LR Juridinių asmenų registro išrašas; pareiškėjo ir (ar) partnerio veiklą Šakių 

krašto VVG atstovaujamoje teritorijoje pagrindžiantys dokumentai (protokolai, veiklos ataskaitos, 

buhalteriniai dokumentai, juridinio asmens dalyvių, valdymo organo narių ir darbuotojų gyvenamosios 

vietos deklaracijos ir kt.); valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu 

(netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas; tokiu atveju 

pateikiamas tai įrodantis dokumentas); valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su valstybės 

socialinio draudimo fondu (netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis 

ginčas; tokiu atveju pateikiamas tai įrodantis dokumentas); vietos bendruomeninės (ar NVO) 

organizacijos visuotinio narių susirinkimo protokolas arba išrašas, VšĮ atveju dalininkų sprendimas dėl 

pritarimo projekto teikimui; dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas turi administracinių gebėjimų 

http://www.esinvesticijos.lt/
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įgyvendinti vietos projektą (CV, sutarčių, skirti paramą projektams, kuriuos įgyvendino vietos projekto 

pareiškėjas per paskutinius 3 metus, kopijos). 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad kartu su vietos projekto paraiška 

teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas oficialus vertimų biuro, 

įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą ir pateikiami atspausdinti tik 

vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama 

skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje įrašyta paraiška word formatu. 

Vyko diskusijos. Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui 

neišsakyta. 

 

Balsavime dalyvauja 8 valdybos nariai, nes Martynas Mockevičius pateikęs raštišką 

nusišalinimą (išėjęs iš patalpos). 

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

kvietimo priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 (pridedamas FSA lyginamasis variantas). 

 

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

priemonei „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

veiklą”Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. 

A. Baltrušaitienė pristatė 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.  

Darbuotoja priminė, jog šią priemonę vykdant galimi partneriai: Šakių rajone registruotos ir 

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

kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos, savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, 

kitos biudžetinės įstaigos. Darbuotoja atkreipė dėmesį į 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 19 p. -  asmenys, dalyvaujantys vietos 

projektuose kaip partneriai, tuo pačiu metu gali teikti vietos projektų paraiškas savarankiškai, 

laikydamiesi ribojimų, nustatytų Taisyklių 18.1.2 p., t. y. būti įgyvendinančiam leidžiamą projektų 

kiekį KPP lygmeniu tuo pat metu - vieną projektą, susijusį su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, 

prekių gamybą, paslaugų teikimą ir vieną projektą, susijusį su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą arba 

du projektus, susijusius su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą. 

Priemonės investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 59.139,74 Eur. Didžiausia galima parama vienam 

vietos projektui įgyvendinti – 10.000,00 Eur.  
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Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: lėšos vietos projektui įgyvendinti gali 

sudaryti 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su 

investicijomis į materialųjį turtą; lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti 95 proc. visų tinkamų 

finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Vietos plėtros strategijoje, šioje priemonėje, numatyta paremti dešimt vietos projektų, jau yra 

paremti penki projektai, trūksta dar penkių projektų. 

Alina Baltrušaitienė pristatė siūlomą priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 buvusio vietos 

projektų atrankos kriterijaus „Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant vietos projektą“ (jis yra kaip vietos 

projekto specialioji sąlyga, numatyta strategijoje) keitimą į atrankos kriterijų „Projekto naudos gavėjų 

teritorinė aprėptis (projekto naudos gavėjais yra ne mažiaus kaip 2 seniūnijų gyventojai)“, kriterijų 

detalizuojant taip: projekto naudos gavėjai yra 4 ir daugiau seniūnijų gyventojai – 20 balų; projekto 

naudos gavėjai yra 3 seniūnijų gyventojai – 15 balų; projekto naudos gavėjai yra 2 seniūnijų gyventojai 

– 10 balų. Darbuotoja kalba, kad šis kriterijus labiau atspindi VPS priemonės pobūdį, nes pati priemonė 

nukreipta į bendradarbiavimą. 

Tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti išlaidoms patikslintas renginio organizavimo 

įkainis, nurodant, jog renginio organizavimo išlaidos negali būti didesnės kaip 1700,00 Eur be PVM 1 

dienai. V kvietimo metu renginio organizavimo įkainis vienai dienai nebuvo detalizuotas, todėl kėlė 

abejonių dėl įkainio taikymo, kai renginys ar veikla yra tęstinė, keleto dienų (pvz.: stovyklų 

organizavimas, socialinės atskirties prevencijos ir socialinės integracijos stovyklų organizavimas, 

patirtinio mokymosi stažuotės). 

Kaip jau buvo paminėta anksčiau, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas papildytas nauja išlaidų 

kategorija – ilgalaikio turto įsigijimu. Taip pat siūlomavisiškai nauja paslaugų įsigijimo išlaida - 

informacinių seminarų, praktinių mainų, mokomųjų pranešimų, valdomų diskusijų, debatų, 

konferencijų ir kito neformalaus švietimo, skirto socialinės atskirties prevencijos vykdymui  ir 

socialinės integracijos užtikrinimui, organizavimo paslaugų įsigijimo išlaidos. A. Baltrušaitienė kalba, 

jog šių išlaidų kategorijų įtraukimas į galimų finansuoti išlaidų sąrašą turėtų lig šiolei nepopuliarią VPS 

priemonę padaryti patrauklesne, lankstesne, įvairiapusiškesne. Iš tinkamo finansuoti išlaidų sąrašo 

išbrauktas prisidėjimas įnašu natūra – savanorišku darbu; panaikinta galimybė tinkamas finansuoti 

išlaidas pagrįsti Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintais ar 

nepriklausomų ekspertų atliktais, viešai ESIF administruojančių institucijų interneto svetainėse 

skelbiamais prekių, paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais, Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų taikomais rinkos tyrimais, skebiamais interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt. 

Netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas papildytas šiomis išlaidomis: mokymo paslaugų įsigijimo 

išlaidos, išskyrus informacinius seminarus, praktinius mainus, mokomuosius pranešimus, valdomas 

diskusijas, debatus, konferencijas ir kitą neformalų švietimą, skirtą socialinės atskirties prevencijos 

vykdymui  ir socialinės integracijos užtikrinimui; motorinės transporto priemonės įsigijimo išlaidos; 

atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas; bendrosios išlaidos ar jų 

dalis, sutampanti su netiesioginėmis išlaidomis ar jų dalimi; investicijų į turtą, kurio valdymo 

(naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas). 

http://www.esinvesticijos.lt/
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 Specialioji tinkamumo finansuoti sąlyga 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“ papildyta nuostata, jog ši sąlyga 

taikoma kartu su  papildoma tinkamumo sąlyga, susijusia su vietos projektu „Pareiškėju gali būti tik jau 

metus ar ilgiau veikianti kaimo bendruomenė, NVO ar viešosios įstaigos“. Specialiosios tinkamumo 

finansuoti sąlygos pareiškėjui „Pareiškėjas pagrindžia, kad turi administracinių gebėjimų įgyvendinti 

vietos projektą“ patikrinamumas išplėstas, nurodant, jog tikrinama pagal paskutinių trijų metų iki 

paraiškos pateikimo dienos duomenis, išskyrus pareiškėjus, kurių registracijos laikotarpis yra mažesnis 

negu trys metai. Jie pateikia informaciją apiepatirtį už visą veiklos laikotarpį iki paraiškos pateikimo 

dienos. Panaikinta V kvietimo metu taikyta papildoma tinkamumo sąlyga pareiškėjui „Pareiškėjas turi 

ne mažiau kaip 20 narių. Netaikoma viešosioms įstaigoms“, taip atveriant galimybę bet kuriai 

tinkamumo finansuoti sąlygas atitinkančiai organizacijai teikti vietos projektą, jei ji atitinka papildomą 

tinkamumo sąlygą pareiškėjui - projekto pareiškėjas yra jaunimo organizacija ar su jaunimu dirbanti 

organizacija (tris metus iki paraiškos pateikimo dienos, išskyrus pareiškėjus, kurių registracijos 

laikotarpis yra mažesnis negu trys metai - jie nuo organizacijos įregistravimo dienos iki paraiškos 

pateikimo dienos). Nustatytos dvi naujos papildomos tinkamumo sąlygos vietos projektui – „Projekto 

poreikis apsvarstytas vietos bendruomeninės (ar NVO) organizacijos visuotinio narių susirinkime, VšĮ 

atveju dalininkų sprendimu“ ir „Vietos projekto paraiškoje numatytoms veikloms (informacinis 

seminaras, praktiniai mainai, mokomieji pranešimai, valdomos diskusijos, debatai, konferencijos ir kito 

neformalaus švietimo, skirto socialinės atskirties prevencijos vykdymui  ir socialinės integracijos 

užtikrinimui) organizuoti taikomi Vietos projektų administravimo taisyklių 47 p. reikalavimai ir neturi 

būti organizuojami bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais (paraiškos pildymo, mokėjimo 

prašymo pildymo); viešųjų pirkimų organizavimo klausimais”. 

Vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai nesikeitė nuo V kvietimo metu patvirtintųjų.   

 Išplėstas prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas, nurodant, jog prie vietos projekto 

paraiškos pridedami: jungtinės veiklos sutartis  ir partnerio teisę prisiimti Jungtinės veiklos sutartyje ir 

vietos projekto paraiškoje nurodytus įsipareigojimus įrodantys dokumentai; sutartys dėl savanoriškos 

veiklos; pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio turto vertės (nuo kokios sumos pareiškėjo apskaitoje 

apskaičiuojamas ilgalaikis turtas); pareiškėjo ir (ar) partnerio statusą patvirtinantys dokumentai (įstatai, 

registracijos pažymėjimas, kt.), Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenys, 

LR Juridinių asmenų registro išrašas; pareiškėjo ir (ar) partnerio veiklą Šakių krašto VVG 

atstovaujamoje teritorijoje pagrindžiantys dokumentai (protokolai, veiklos ataskaitos, buhalteriniai 

dokumentai, juridinio asmens dalyvių, valdymo organo narių ir darbuotojų gyvenamosios vietos 

deklaracijos ir kt.); dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti 

vietos projektą (CV, sutarčių, skirti paramą projektams, kuriuos įgyvendino vietos projekto pareiškėjas 

per paskutinius 3 metus, kopijos); dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas yra su jaunimu dirbanti 

organizacija (Šakių krašto VVG teritorijoje per paskutinius tris metus vykdytos veiklas: projektai, 

renginiai, akcijos, straipsniai ir kt., nurodant šių veiklų vykdymo fakto patvirtinimo šaltinius (interneto 

svetainę ir pan.); valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu (netaikoma, kai 

mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
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arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas; tokiu atveju pateikiamas tai 

įrodantis dokumentas); valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su valstybės socialinio 

draudimo fondu (netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis 

ginčas; tokiu atveju pateikiamas tai įrodantis dokumentas); vietos bendruomeninės (ar NVO) 

organizacijos visuotinio narių susirinkimo protokolas arba išrašas, VšĮ atveju dalininkų sprendimas dėl 

pritarimo projekto teikimui. 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad kartu su vietos projekto paraiška 

teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas oficialus vertimų biuro, 

įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą ir pateikiami atspausdinti tik 

vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama 

skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje įrašyta paraiška word formatu. 

Vyko diskusijos. Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui 

neišsakyta. 

Balsavime dalyvauja 8 valdybos nariai, nes Vaida Brazaitienė pateikusi raštišką nusišalinimą 

(išėjusi iš patalpos). 

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

kvietimo priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 (pridedamas FSA lyginamasis variantas). 

 

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

priemonei „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių 

plėtojimas“Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. 

Nuo šios VPS priemonės svarstymo ir tvirtinimo nusišalinimą yra pateikę valdybos nariai Rima 

Rauktienė ir Aurimas Staugaitis. 

 L. Auštrienė priminė priemonės „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto 

tiekimo grandinių plėtojimas  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 remiamas veiklas: priemonė orientuota į 

inovatyvius pokyčius vietos ekonomikoje, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, ūkininkų ar fizinių 

asmenų, veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ekonominio aktyvumo 

skatinimą, vietos išteklių panaudojimą produktams gaminti, jų pridėtinės vertės didinimą, trumpųjų 

maisto tiekimo grandinių plėtojimą. Priemonė skirta socialinių ir ekonominių problemų sprendimui, 

ekonominių veiklų pritaikymui prie klimato kaitos ir besikeičiančių rinkos poreikių, ūkininkų rinkų 

plėtojimui, vietos įmonių ir ūkių novatoriškumui skatinti, ūkio subjektų ir darbo vietų skaičiui didinti. 

Priemone remiamas vietos produkcijos supirkimui, perdirbimui, saugojimui ir pardavimui reikalingos 

įrangos ir technikos įsigijimas, įvairių rinkodaros priemonių rengimas ir įgyvendinimas siekiant 

padidinti produktų vertę, kitos iniciatyvos, atitinkančios priemonę. Remiamos sritys: 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.  

 Projekto veiklomis kuriamos naujos bei išlaikomos darbo vietos.  

 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 
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asmuo, veikiantis pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, deklaruojantis savo 

gyvenamąją vietą Šakių krašto VVG teritorijoje.  

 Darbuotoja priminė, jog šią priemonę vykdant galimi partneriai: 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 163.776,00 Eur. (paramos lėšų likutis). Didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 53.000,00 Eur (paramos suma nustatyta 

atsižvelgiant į tai, jog vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu numatyta paremti dešimt šios 

priemonės projektų, o šiuo metu jau pasirašytos paramos sutartys su šešiais vietos projektų vykdytojais, 

su MB kūrybos studija „Virsmas“ sutartis yra parengiamojoje stadijoje (pareiškėjas delsia ir abejoja dėl 

paramos sutarties pasirašymo), taigi, trūksta dar trijų vietos projektų).Tuo atveju, jeiMB kūrybos 

studija „Virsmas“ nuspręstų atsiimti vietos projekto paraišką, lėšos būtų perkeltos į sekantį kvietimą 

teikti vietos projektų paraiškas. 

L. Auštrienė 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. 

 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.  

L. Auštrienė pristatė siūlomus priemonės „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas 

ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 vietos projektų atrankos kriterijų 

pakeitimus.  

Atrankos kriterijų “Sukuriamas didesnis darbo vietų skaičius“ siūloma detalizuoti taip: sukurtos 

2 (anksčiau buvo 3) ir daugiau darbo vietų (etatų) – 20 balų; sukurtos 1,5 – 1,99 (seniau buvo 2 – 2,99) 

darbo vietos (etatai) – 15 balų; sukurta 1 – 1,49 (seniau buvo 1 – 1,99) darbo vietos (etatai) – 10 balų. 

Iki šiol buvusį atrankos kriterijų „Sukurta darbo vieta (etatas) Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) 

gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui iki 40 metų“ siūloma keisti į „Sukurta darbo vieta (etatas) 

Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiam skurdo riziką patiriančiam 

asmeniui, arba ilgalaikiam bedarbiui, arba daugiavaikiam asmeniui, arba negalią turinčiam asmeniui“. 

Darbuotoja kalbėjo, jog Šakių krašto vietos plėtros strategija orientuota į socialinės atskirties mažinimą 
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Šakių rajono kaimiškosiose vietovėse, todėl šis kriterijus turės teigiamą poveikį socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims. 

Valdybos narys Redas Juškaitis pasiūlė iki šiol buvusį atrankos kriterijų „Didesnis pareiškėjo 

prisidėjimas piniginiu įnašu“ detalizuoti taip: „Kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 9 

procentų (fiziniams arba juridiniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus nuo 60 iki 65 proc., kitiems tinkamiems pareiškėjams – nuo 40 iki 45 proc.)“ - 15 – 19 

balų. Tai reiškia, jog pareiškėjui prisidedant 5 proc. piniginiu įnašu, už atitikimą šiam atrankos 

kriterijui būtų skiriama 15 balų; pareiškėjuiprisidedant 6 proc. piniginiu įnašu, už atitikimą šiam 

atrankos kriterijui būtų skiriama 16 balų; pareiškėjuiprisidedant 7 proc. piniginiu įnašu, už atitikimą 

šiam atrankos kriterijui būtų skiriama 17 balų;pareiškėjui prisidedant 8 proc. piniginiu įnašu, už 

atitikimą šiam atrankos kriterijui būtų skiriama 18 balų ir pareiškėjui prisidedant 9 proc. piniginiu 

įnašu, už atitikimą šiam atrankos kriterijui būtų skiriama 19 balų. Valdybos narys pasiūlymą grindė tuo, 

jog kartais ir vienas atrankos balas gali lemti reikiamos balų sumos surinkimą. 

Kaip kalbėta VPS priemonių svarstymo pradžioje, tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti 

išlaidoms vietos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujos 

statybos, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto išlaidos padidintos iki 80 proc. kitų tinkamų 

finansuoti vietos projekto išlaidų; 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 iki 5000,00 Eur be 

PVM.  

Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas papildytas naujomis išlaidų kategorijomis: naujų prekių 

įsigijimo kategorijoje leidžiamas naujų statybinių medžiagų įsigijimas, kai vietos projekte numatytai 

veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis 

remontas atliekamas ūkio būdu; o darbų ir paslaugų įsigijimo kategorijoje leidžiamas kitų darbų ir 

paslaugų, tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos. Iš tinkamų finansuoti 

išlaidų sąrašo išbrauktas įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu, nes pagal 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 5 priedo 2.1. p. privačiam 

juridiniam asmeniui ar fiziniam asmeniui: ūkininkui ar fiziniam asmeniui, veikiančiam pagal verslo 

liudijimą arba individualios veiklos pažymą prisidėjimas įnašu natūra –   nekilnojamuoju turtu yra 

negalimas. 

Netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas papildytas nuostata, jog neremiamos bendrosios išlaidos ar 

jų dalis, sutampančios su netiesioginėmis išlaidomis ar jų dalimi. 

Patikslinta specialioji tinkamumo sąlyga pareiškėjui (partneriui) – „Pareiškėjais (partneriais) 

gali būti ne mažiau kaip 1 metai iki paraiškos pateikimo dienos Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) 

registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys (paraiškos pateikimo dieną ne 

mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių, valdymo organo narių ir darbuotojų savo gyvenamąją 

vietą turi būti deklaravę Šakių rajone(išskyrus Šakių miestą), VVG teritorijoje registruoti ir veiklą 

vykdantys fiziniai asmenys. Jei įmonėje yra tik vienas juridinio asmens dalyvis, valdymo organo narys 

ar darbuotojas, jis savo gyvenamąją vietą turi būti deklaravęs Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą)“. 
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Neriamamos veiklos, vietos projekto vykdytojų (partnerių) įsipareigojimai išliko nepakitę nuo 

V kvietime buvusių. 

 Išplėstas prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas, nurodant, jog prie vietos projekto 

paraiškos pridedami: asmens gyvenamosios vietos deklaracija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės 

sistemos (JADIS) duomenys, LR Juridinių asmenų registro išrašas; pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio 

turto vertės (nuo kokios sumos pareiškėjo apskaitoje apskaičiuojamas ilgalaikis turtas); valstybinės 

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažyma apie pareiškėjo 

atsiskaitymą su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu (netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų 

mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, 

delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas; tokiu atveju pateikiamas tai įrodantis dokumentas); 

valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su valstybės socialinio draudimo fondu (netaikoma, 

kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas; tokiu atveju pateikiamas tai 

įrodantis dokumentas). 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad kartu su vietos projekto paraiška 

teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas oficialus vertimų biuro, 

įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą ir pateikiami atspausdinti tik 

vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama 

skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje įrašyta paraiška word formatu ir verslo planas excel 

formatu. 

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

nustatymo. 

Balsavime dalyvauja 7 valdybos nariai, nes Rima Rauktienė ir Aurimas Staugaitis pateikę 

raštiškus nusišalinimus (išėję iš patalpos). 

NUTARTA („už“ – 7, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 0): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą VI 

kvietimo priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (pridedamas FSA lyginamasis variantas). 

 

1.5. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo VI kvietimo priemonei 

„Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-6. 

 L. Auštrienė pristatė priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 remiamas veiklas: priemonė skirta 

Zanavykų etninės grupės, regiono etninio savitumo stiprinimui, tradicinių amatų ir regioninių produktų 

pritaikymui dabartiniams vietos gyventojų ir turistų poreikiams; regioninių produktų ženklinimo bei 

kokybės palaikymo sistemos kūrimui; skatinti iš naujo atrasti ryšį su kultūros vertybėmis ir jas 

novatoriškai transformuoti į vietovėse plėtojamą turizmą; daugiau naudoti priemonių, kurios padėtų 

kurti viešąją naudą – palaikyti kokybę, stiprinti etninį savitumą, vystyti tradicinius amatus. Priemonės 

tikslų siekiama plėtojant įvarius Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimo į turizmo 

sektorių būdus. Remiamos veiklos sritys: 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, 
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kulinarinio paveldo produktų gamyba ir prekyba bei kt. Priemonė nukreipta padėti nevyriausybinėms 

(bendruomeninėms, jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijoms geriau panaudoti (juos integruojant 

į turizmo paslaugas) kaimo vietovėse esančius kultūrinius išteklius, viešuosius pastatus bei viešąsias 

erdves, kuriant ir gaminant Zanavykų krašto produktus, teikiant turizmo paslaugas, kuriant darbo vietas 

jauniems žmonėms.  

 Investicijos tiesiogiai susijusios su inovacijomis, bendradarbiavimu, kaimo turizmo vystymu, 

darbo vietų kūrimu. 

 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, atitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p. 

(Taisyklių nuostata aptarta VPS priemonių pristatymo pradžioje). 

 Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą 

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

organizacijos, viešosios įstaigos, savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, kitos biudžetinės 

įstaigos. 

 Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 348.723,90 Eur (70 proc. VPS priemonei 

numatytos sumos).  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  60.000,00 Eur.  

 Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos 

projektų išlaidų. 

 Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

L. Auštrienė 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 srautą potencialių 

bendruomeninio verslo pareiškėjų. Ši VPS priemonė bus skelbiama jau trečią kartą, bet lig šiol dėmesio 

nesulaukė, šiai priemonei nebuvo gauta nei vieno vietos projekto, nors pagal strategiją planuota 

įgyvendinti 9 projektus ir sukurti 10 darbo vietų. 

L.Auštrienė pristatė siūlomus priemonės „Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų 

integravimas į turizmo plėtrą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektų atrankos kriterijų 

pakeitimus. Atrankos kriterijų “Sukuriamas didesnis darbo vietų skaičius“ siūloma detalizuoti taip: 

sukurtos 1,5 (anksčiau buvo 3) ir daugiau darbo vietų (etatų) – 20 balų; sukurtos 1 – 1,49 (seniau buvo 

2 – 2,99) darbo vietos (etatai) – 15 balų; sukurta 0,5 – 0,99 (seniau buvo 1 – 1,99) darbo vietos (etatai) 

– 10 balų. Siūloma įtraukti visiškai naują šiai priemonei atrankos kriterijų - „Sukurta darbo vieta 

(etatas) Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiam skurdo riziką 

patiriančiam asmeniui, arba ilgalaikiam bedarbiui, arba daugiavaikiam asmeniui, arba negalią turinčiam 

asmeniui“. Darbuotoja kalbėjo, jog Šakių krašto vietos plėtros strategija orientuota į socialinės 

atskirties mažinimą Šakių rajono kaimiškosiose vietovėse, todėl šis kriterijus turės teigiamą poveikį 

socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 
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Kaip kalbėta VPS priemonių svarstymo pradžioje, tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti 

išlaidoms vietos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujos 

statybos, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto išlaidos padidintos iki 80 proc. kitų tinkamų 

finansuoti vietos projekto išlaidų; 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 iki 5000,00 Eur be 

PVM.   

Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas nepakito nuo V kvietimo metu galiojusių. Panaikinta 

galimybė tinkamas finansuoti išlaidas pagrįsti Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių 

institucijų patvirtintais ar nepriklausomų ekspertų atliktais, viešai ESIF administruojančių institucijų 

interneto svetainėse skelbiamais prekių, paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais, Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų taikomais rinkos tyrimais, skebiamais interneto tinklalapyje 

www.esinvesticijos.lt, nes įkainis dažnai neparodo tikrosios prekės ar paslaugos rinkos kainos. 

Netinkamos finansuoti išlaidos papildytos nuostata “bendrosios išlaidos ar jų dalis, 

sutampančios su netiesioginėmis išlaidomis ar jų dalimi”. 

Išplėsta specialioji tinkamumo finansuoti sąlyga pareiškėjui - pareiškėjais (partneriais) gali būti 

Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos 

nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos 

projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p.  (ne mažiau kaip metai iki paraiškos pateikimo dienos ne 

mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių, valdymo organo narių ir darbuotojų savo gyvenamąją 

vietą turi būti deklaravę Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą). Partneriu taip pat gali būti savivaldybės 

administracija, jos įstaigos ar įmonės, kitos biudžetinės įstaigos. 

Papildomos tinkamumo sąlygos projektui papildytos nuostatomis: projekto poreikis 

apsvarstytas vietos bendruomeninės (ar NVO) organizacijos visuotinio narių susirinkime, VšĮ atveju 

dalininkų sprendimu; pareiškėju gali būti tik jau metus ar ilgiau veikianti kaimo bendruomenė, NVO ar 

viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p. 

Neriamamos veiklos, vietos projekto vykdytojų (partnerių) įsipareigojimai išliko nepakitę nuo 

V kvietime buvusių. 

 Išplėstas prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas, nurodant, jog prie vietos projekto 

paraiškos pridedami: rašytinis įsipareigojimas sukurti darbo vietą Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) 

gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui iki 40 metų ir (arba) socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims; pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio turto vertės (nuo kokios sumos pareiškėjo apskaitoje 

apskaičiuojamas ilgalaikis turtas); Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenys, 

LR Juridinių asmenų registro išrašas; valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu 

(netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas; tokiu atveju 

pateikiamas tai įrodantis dokumentas); valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su valstybės 

socialinio draudimo fondu (netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos 

http://www.esinvesticijos.lt/
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Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis 

ginčas; tokiu atveju pateikiamas tai įrodantis dokumentas); vietos bendruomeninės (ar NVO) 

organizacijos visuotinio narių susirinkimo protokolas arba išrašas, VšĮ atveju dalininkų sprendimas dėl 

pritarimo projekto teikimui. 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad kartu su vietos projekto paraiška 

teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas oficialus vertimų biuro, 

įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą ir pateikiami atspausdinti tik 

vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama 

skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje įrašyta paraiška word formatu ir verslo planas excel 

formatu. 

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui neišsakyta. 

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

LEADER-19.2-SAVA-6 (pridedamas FSA lyginamasis variantas). 

 

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

priemonei „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių gamyba“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-7. 

Nuo šios VPS priemonės svarstymo ir tvirtinimo nusišalinimą yra pateikęs valdybos narys 

Martynas Mockevičius. 

L. Auštrienė pristatė priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 remiamas veiklas: remiami 

projektai, skirti bendruomeninio verslo kūrimui, gyvenamosios aplinkos gerinimui, diegiant energijos 

efektyvumą didinančius ir ekologiją užtikrinančius sprendimus bei plėtojant aplinkos priežiūros 

paslaugas. Sprendžiama gyvenimo ir aplinkos kokybės, atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir 

naudojimo, novatoriško požiūrio formavimo, naujų technologijų kaimo aplinkos sutvarkymui kūrimo ir 

diegimo problema. Priemone siekiama ne tik stiprinti vietos gyventojų ekologinį sąmoningumą, bet ir 

prioriteto tvarka pagerinti socialiai pažeidžiamų žmonių grupių gyvenimo kokybę, įtraukiant šių šeimų 

suaugusius asmenis ir vaikus į aplinkos priežiūros paslaugų plėtojimą ir atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybą bei vartojimą. Remiamos veiklos sritys: 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. 

 Projekto veiklomis kuriamos naujos darbo vietos. 

 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, atitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p. 

(Taisyklių nuostata aptarta VPS priemonių pristatymo pradžioje). 

 Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą 

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

organizacijos, viešosios įstaigos, savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, kitos biudžetinės 

įstaigos. 
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 Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 210.831,00 Eur (100 proc. VPS priemonei 

numatytos sumos). Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  40.000,00 Eur. 

 Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti 

vietos projektų išlaidų. 

 Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

L. Auštrienė 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 srautą potencialių 

bendruomeninio verslo pareiškėjų. Ši VPS priemonė bus skelbiama jau trečią kartą, bet lig šiol dėmesio 

nesulaukė, šiai priemonei nebuvo gauta nei vieno vietos projekto, nors pagal strategiją planuota 

įgyvendinti 5 projektus ir sukurti 4 darbo vietas. 

L.Auštrienė pristatė siūlomus priemonės „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių 

energijos išteklių gamyba“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 vietos projektų atrankos kriterijų pakeitimus. 

Atrankos kriterijų “Sukurtųnaujų darbo vietų (etatų) skaičius“ siūloma detalizuoti taip: sukurtos 1,5 

(anksčiau buvo 3) ir daugiau darbo vietų (etatų) – 20 balų; sukurtos 1 – 1,49 (seniau buvo 2 – 2,99) 

darbo vietos (etatai) – 15 balų; sukurta 0,5 – 0,99 (seniau buvo 1 – 1,99) darbo vietos (etatai) – 10 balų. 

Siūloma įtraukti visiškai naują šiai priemonei atrankos kriterijų - „Sukurta darbo vieta (etatas) Šakių 

rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiam skurdo riziką patiriančiam asmeniui, 

arba ilgalaikiam bedarbiui, arba daugiavaikiam asmeniui, arba negalią turinčiam asmeniui“. Darbuotoja 

kalbėjo, jog Šakių krašto vietos plėtros strategija orientuota į socialinės atskirties mažinimą Šakių 

rajono kaimiškosiose vietovėse, todėl šis kriterijus turės teigiamą poveikį socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims. 

Kaip kalbėta VPS priemonių svarstymo pradžioje, tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti 

išlaidoms vietos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujos 

statybos, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto išlaidos padidintos iki 80 proc. kitų tinkamų 

finansuoti vietos projekto išlaidų; 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 iki 5000,00 Eur be 

PVM.   

Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas nepakito nuo V kvietimo metu galiojusių. Panaikinta 

galimybė tinkamas finansuoti išlaidas pagrįsti Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių 

institucijų patvirtintais ar nepriklausomų ekspertų atliktais, viešai ESIF administruojančių institucijų 

interneto svetainėse skelbiamais prekių, paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais, Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų taikomais rinkos tyrimais, skebiamais interneto tinklalapyje 

www.esinvesticijos.lt, nes įkainis dažnai neparodo tikrosios prekės ar paslaugos rinkos kainos. 

Netinkamos finansuoti išlaidos papildytos nuostata “bendrosios išlaidos ar jų dalis, 

sutampančios su netiesioginėmis išlaidomis ar jų dalimi”. 

http://www.esinvesticijos.lt/
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Išplėsta specialioji tinkamumo finansuoti sąlyga pareiškėjui - pareiškėjais (partneriais) gali būti 

Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos 

nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos 

projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p.  (ne mažiau kaip metai iki paraiškos pateikimo dienos ne 

mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių, valdymo organo narių ir darbuotojų savo gyvenamąją 

vietą turi būti deklaravę Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą). Partneriutaip pat gali būti savivaldybės 

administracija, jos įstaigos ar įmonės, kitos biudžetinės įstaigos. Sąlyga dėl 50 proc. netaikoma. 

Papildomos tinkamumo sąlygos projektui papildytos nuostatomis: projekto poreikis 

apsvarstytas vietos bendruomeninės (ar NVO) organizacijos visuotinio narių susirinkime, VšĮ atveju 

dalininkų sprendimu; pareiškėju gali būti tik jau metus ar ilgiau veikianti kaimo bendruomenė, NVO ar 

viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p. 

Neriamamos veiklos, vietos projekto vykdytojų (partnerių) įsipareigojimai išliko nepakitę nuo 

V kvietime buvusių. 

 Išplėstas prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas, nurodant, jog prie vietos projekto 

paraiškos pridedami: rašytinis įsipareigojimas sukurti darbo vietą Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) 

gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui iki 40 metų ir (arba) socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims; pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio turto vertės (nuo kokios sumos pareiškėjo apskaitoje 

apskaičiuojamas ilgalaikis turtas); Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenys, 

LR Juridinių asmenų registro išrašas; valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu 

(netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas; tokiu atveju 

pateikiamas tai įrodantis dokumentas); valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su valstybės 

socialinio draudimo fondu (netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis 

ginčas; tokiu atveju pateikiamas tai įrodantis dokumentas); vietos bendruomeninės (ar NVO) 

organizacijos visuotinio narių susirinkimo protokolas arba išrašas, VšĮ atveju dalininkų sprendimas dėl 

pritarimo projekto teikimui. 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad kartu su vietos projekto paraiška 

teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas oficialus vertimų biuro, 

įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą ir pateikiami atspausdinti tik 

vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti. Prie paraiškos pridedama 

skaitmeninė laikmena (USB atmintukas), kurioje įrašyta paraiška word formatu ir verslo planas excel 

formatu. 

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui neišsakyta. 

Balsavime dalyvauja 8 valdybos nariai, nes Martynas Mockevičius pateikęs raštišką 

nusišalinimą (išėjęs iš patalpos). 

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

kvietimo priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 (pridedamas FSA lyginamasis variantas). 

 



22 

2020-06-22 Šakių krašto VVG valdybos posėdžio Nr. VVG-VALD-2020-04 protokolo išrašas                                      

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

priemonei „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-8. 

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

Baltrušaitienė. 

 A. Baltrušaitienė  pristatė priemonėsNr. LEADER-19.2-SAVA-8 remiamas veiklas: kurti 

bendruomeninių paslaugų teikimą, įveiklinant viešuosius pastatus ir erdves, telkti kaimo gyventojus 

bendroms veikloms ir didinti gyventojų solidarumą, saugumą ir savarankiškumą bei gerinti gyvenimo 

kokybę, patenkinti kaimo gyventojų laisvalaikio praleidimo, užimtumo, savirealizacijos ir motyvacijos 

poreikius, nepamirštant silpnesnių ir socialiai pažeidžiamų įvairaus amžiaus bendruomenės narių, t.y. 

įtraukiant socialiai pažeidžiamus asmenis į viešųjų paslaugų, teikiamų bendruomenės lygmeniu, 

organizavimą. Bendruomeninio verslo pagalba sprendžiamos socialinės atskirties, viešųjų pastatų ir 

erdvių įveiklinimo, saugumo, socialinių, neformalaus ugdymo, jaunimo ir pagyvenusių žmonių 

laisvalaikio paslaugų teikimo problemos. Remiamos veiklos: 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. 

 Projekto veiklomis kuriamos naujos darbo vietos. 

 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, atitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p. 

(Taisyklių nuostata aptarta VPS priemonių pristatymo pradžioje). 

 Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą 

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

organizacijos, viešosios įstaigos, savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, kitos biudžetinės 

įstaigos. 

 Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 343.920,50 Eur.(70 proc. VPS priemonei 

numatytos sumos).Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  60.000,00 Eur. 

 Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti 

vietos projektų išlaidų. 

 Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

A. Baltrušaitienė 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 srautą potencialių 

bendruomeninio verslo pareiškėjų. Ši VPS priemonė bus skelbiama jau trečią kartą, pagal strategiją šia 
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priemone planuota įgyvendinti 8 projektus ir sukurti 8 darbo vietas. Iki šiol paramos sutartys 

pasirašytos tik dviejų vietos projektų įgyvendinimui. 

A. Baltrušaitienė pristatė siūlomus priemonės „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į 

viešųjų paslaugų teikimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 vietos projektų atrankos kriterijų pakeitimus. 

Atrankos kriterijų “Sukurtųnaujų darbo vietų (etatų) skaičius“ siūloma detalizuoti taip: sukurtos 1,5 

(anksčiau buvo 3) ir daugiau darbo vietų (etatų) – 20 balų; sukurtos 1 – 1,49 (seniau buvo 2 – 2,99) 

darbo vietos (etatai) – 15 balų; sukurta 0,5 – 0,99 (seniau buvo 1 – 1,99) darbo vietos (etatai) – 10 balų. 

Siūloma įtraukti visiškai naują šiai priemonei atrankos kriterijų - „Sukurta darbo vieta (etatas) Šakių 

rajone (išskyrus Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiam skurdo riziką patiriančiam asmeniui, 

arba ilgalaikiam bedarbiui, arba daugiavaikiam asmeniui, arba negalią turinčiam asmeniui“. Darbuotoja 

kalbėjo, jog Šakių krašto vietos plėtros strategija orientuota į socialinės atskirties mažinimą Šakių 

rajono kaimiškosiose vietovėse, todėl šis kriterijus turės teigiamą poveikį socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims. 

Kaip kalbėta VPS priemonių svarstymo pradžioje, tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti 

išlaidoms vietos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujos 

statybos, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto išlaidos padidintos iki 80 proc. kitų tinkamų 

finansuoti vietos projekto išlaidų; 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 iki 5000,00 Eur be 

PVM.   

Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas nepakito nuo V kvietimo metu galiojusių. Panaikinta 

galimybė tinkamas finansuoti išlaidas pagrįsti Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių 

institucijų patvirtintais ar nepriklausomų ekspertų atliktais, viešai ESIF administruojančių institucijų 

interneto svetainėse skelbiamais prekių, paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais, Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų taikomais rinkos tyrimais, skebiamais interneto tinklalapyje 

www.esinvesticijos.lt, nes įkainis dažnai neparodo tikrosios prekės ar paslaugos rinkos kainos. 

Netinkamos finansuoti išlaidos papildytos nuostata “bendrosios išlaidos ar jų dalis, 

sutampančios su netiesioginėmis išlaidomis ar jų dalimi”. 

Išplėsta specialioji tinkamumo finansuoti sąlyga pareiškėjui - pareiškėjais (partneriais) gali būti 

Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos 

nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos 

projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p.  (ne mažiau kaip metai iki paraiškos pateikimo dienos ne 

mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių, valdymo organo narių ir darbuotojų savo gyvenamąją 

vietą turi būti deklaravę Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą). Partneriutaip pat 

galibūtisavivaldybėsadministracija, josįstaigosarįmonės, kitosbiudžetinėsįstaigos.Sąlyga dėl 50 proc. 

netaikoma. 

Papildomos tinkamumo sąlygos projektui papildytos nuostatomis: projekto poreikis 

apsvarstytas vietos bendruomeninės (ar NVO) organizacijos visuotinio narių susirinkime, VšĮ atveju 

dalininkų sprendimu; pareiškėju gali būti tik jau metus ar ilgiau veikianti kaimo bendruomenė, NVO ar 

viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p. 

http://www.esinvesticijos.lt/
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Neriamamos veiklos, vietos projekto vykdytojų (partnerių) įsipareigojimai išliko nepakitę nuo 

V kvietime buvusių. 

 Išplėstas prie paraiškos pridedamų dokumentų sąrašas, nurodant, jog prie vietos projekto 

paraiškos pridedami: rašytinis įsipareigojimas sukurti darbo vietą Šakių rajone (išskyrus Šakių 

miestą)gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui iki 40 metų ir (arba) socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims; pareiškėjo sprendimas dėl ilgalaikio turto vertės (nuo kokios sumos pareiškėjo apskaitoje 

apskaičiuojamas ilgalaikis turtas); Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) duomenys, 

LR Juridinių asmenų registro išrašas; valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetu 

(netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas; tokiu atveju 

pateikiamas tai įrodantis dokumentas); valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su valstybės 

socialinio draudimo fondu (netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis 

ginčas; tokiu atveju pateikiamas tai įrodantis dokumentas); vietos bendruomeninės (ar NVO) 

organizacijos visuotinio narių susirinkimo protokolas arba išrašas, VšĮ atveju dalininkų sprendimas dėl 

pritarimo projekto teikimui. 

Finansavimo sąlygų apraše nurodomas reikalavimas, kad kartu su vietos projekto paraiška 

teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas oficialus vertimų biuro, 

įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą ir pateikiami atspausdinti tik 

vienoje lapo pusėje, turi būti susegti į bylą, o jų puslapiai sunumeruoti. 

Prieparaiškospridedamaskaitmeninėlaikmena (USB atmintukas), kuriojeįrašytaparaiška word 

formatuirversloplanas excel formatu. 

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų šiam finansavimo sąlygų aprašui neišsakyta. 

Balsavime dalyvauja 8 valdybos nariai, nes Ona Baltrušaitienė pateikusi raštišką nusišalinimą 

(išėjusi iš patalpos). 

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

kvietimo priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 (pridedamas FSA lyginamasis variantas). 

 

Bendru sutarimu nutarta patvirtinti VI 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.  

Vadovaujantis 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 55.1. p., kvietimąteikti vietos projektus skelbti rajoniniuose laikraščiuose 

“Draugas” ir “Laikraštis “Valsčius”. 

Vadovaujantis 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 55.2. p., kvietimąteikti vietos projektus ir vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašus su priedais skelbti interneto svetainėje www.sakiukrastovvg.lt. 

http://www.sakiukrastovvg.lt/
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Vadovaujantis 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 58.6. p., kvietimą teikti vietos projektus skelbti nuo 2020 m. birželio 30 d. 

8.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. 15.00 val. 

Vadovaujantis 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 58.8. p., konsultacijas pareiškėjams teikti VPS vykdytojos būstinėje adresu: 

Gimnazijos g. 1, Šakiai ir tel. 8-345-42275 arba el. paštu sakiuvvg@gmail.com.  

 

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

veiklos grupės narių. 

 Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis pakartotinai 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 iš Šakių krašto 

vietos veiklos grupės narių, nes Žvirgždaičių miestelio bendruomenė nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. nevykdo 

jokios ūkinės veiklos ir nedalyvauja jokioje projektinėje veikloje. Klausimas buvo pradėtas svarstyti 

2020 m. kovo 13 d. vietos veiklos grupės valdybos posėdyje Nr. VVG-VALD-2020-03 ir svarstymas 

atidėtas kitam valdybos posėdžiui, siekiant pasidomėti esama situacija. 

 Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. lapkričio 27 d. įstatų 5.4 p. „Vietos 

veiklos grupės narys, norintis išstoti iš Vietos veiklos grupės, turi pateikti prašymą raštu Vietos veiklos 

grupės valdybai. Juridinis asmuo prie prašymo turi pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę 

nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą dėl išstojimo“ (prašymą pateikė vienasmenis 

valdymo organas – bendruomenės pirmininkė) ir 2015 m. lapkričio 23 d. Šakių krašto vietos veiklos 

grupės visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 11 patvirtintu naujų narių priėmimo į Šakių krašto 

vietos veiklos grupę, jų veikimo ir pašalinimo ar atšaukimo iš jos tvarkos aprašo 23 punktu „Vietos 

veiklos grupės narys gali bet kada išstoti iš šios grupės, padavęs prašymą, visiškai įvykdęs savo 

įsipareigojimus Vietos veiklos grupei ir su ja atsiskaitęs, sprendimu“. 

 Posėdžio pirmininkas kalba, jog iki šio posėdžio naujų aplinkybių ar teigiamų pokyčių dėl 

Žvirgždaičių miestelio bendruomenės apsisprendimo neatsirado, bendruomenė artimiausiu laiku 

dalyvauti projektinėje veikloje neplanuoja. J. V. Dainelis siūlo pritarti Žvirgždaičių miestelio 

bendruomenės prašymui išstoti iš Šakių krašto VVG narių. Pirmininkas kalba, jog pasikeitus 

aplinkybėms bendruomenė bet kada iš naujo gali įstoti į Šakių krašto vietos veiklos grupę. 

 Pirmininkas informavo, kad prašymo dėl išstojimo iš vietos veiklos grupės narių pateikimo 

dieną ši organizacija dar nebuvo sumokėjusi nario mokesčio už 2020 metus (organizacijai dar nebuvo 

išrašyta sąskaita nario mokesčiui apmokėti), o jokios materialinės vertybės Žvirgždaičių miestelio 

bendruomenei, kaip vietos veiklos grupės narei, patikėtos naudotis nebuvo. Pirmininkas kalba, kad 

vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. rugsėjo 22 d. visuotinio narių susirinkimo 

posėdžio protokolu  Nr. 9 patvirtintos  Šakių krašto vietos veiklos grupės stojamojo įnašo ir nario 

mokesčio mokėjimo tvarkos 8 punktu „VVG valdyba turi teisę dalinai ar visiškai atleisti nuo VVG 

nario mokesčio mokėjimo“, todėl siūlo valdybai  atleisti  šią bendruomenę nuo nario mokesčio 

mailto:sakiuvvg@gmail.com
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mokėjimo už 2020 metus, nes Žvirgždaičių miestelio bendruomenė nuo 2012 m. vietos veiklos grupės 

veikloje nedalyvauja, nors ir kasmet sumokėdavo nario mokestį. 

 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) Žvirgždaičių miestelio bendruomenės prašymą dėl išstojimo iš 

vietos veiklos grupės narių tenkinti bei atleisti Žvirgždaičių miestelio bendruomenę nuo nario mokesčio 

mokėjimo už 2020 metus. 

 

3. Kiti klausimai. 

3.1. SVARSTYTA. Dėl klubo „Sudargo piliakalnių aidai“ priėmimo į Šakių krašto vietos 

veiklos grupės narius. 

 Pirmininkas pristatė valdybos nariams klubo „Sudargo piliakalnių aidai“ 2020 m. birželio 15 d. 

prašymą dėl įstojimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės narius. Klubo buveinė yra Sudargo kaime, 

Kalno g. 1, Šakių r., įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2014 m. gegužės 14 

d. Klubo teisinė forma yra asociacija. Klubo tikslai: geriau pažinti savąjį kraštą, jį pristatyti, garsinti, 

perteikti jo istoriją turistams, svečiams Lietuvoje ir už jos ribų.; organizuoti renginius, gilinti ir perteikti 

žinias kultūros ir meno, edukacinėse srityse; dalyvauti projektinėje veikloje. Klubo organai: 

vienasmenis atstovavimas – prezidentas, kolegialus organas – taryba ir aukščiausias valdymo organas – 

visuotinis narių susirinkimas. Pagal klubo „Sudargo piliakalnių aidai“ 2014 m. balandžio 22 d. įstatų, 

įregistruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2014 m. gegužės 14 d., klubui santykiuose 

su trečiaisiais asmenimis vienasmeniškai atstovauja prezidentas.Klubo prezidentė nuo jo įsteigimo 

dienos yra Asta Korsakė. Tarybą sudaro 5 asmenys, kolegialaus valdymo organe veikiantys nuo klubo 

įregistravimo dienos: Asta Korsakė, Darius Kalinauskas, Lilija Šukaitienė, Valerija Endriukaitenė 

(Sudargo bibliotekininkė) ir Rita Grigaitienė (Sudargo seniūnė). 

 Pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. lapkričio 27 d. įstatų 5.2. p., juridinis asmuo, 

norintis tapti vietos veiklos grupės nariu, pateikia prašymą vietos veiklos grupės valdybai.Vietos 

veiklos grupėje juridiniam asmeniui atstovauja jo steigimo dokumentuose nustatytas fizinis 

asmuo.Pagal naujų narių priėmimo į Šakių krašto vietos veiklos grupę, jų veikimo ir pašalinimo ar 

atšaukimo iš jos tvarkos aprašą, patvirtintą Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. lapkričio 23 d. 

visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 11, kartu su prašymu dėl stojimo į VVG narius pateikiama 

juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija (Aprašo 9.2. p.), įstatų kopija (Aprašo 9.3. p.) ir 

juridinio asmens kompetentingo valdymo organo susirinkimo protokolas, kuriame būtų užfiksuotas 

sprendimas juridiniam asmeniui tapti vietos veiklos grupės nariu (Aprašo 9.3. p.). Pagal Aprašo 5. 

punktą„Nariais gali būti tik asmenys, betarpiškai susiję su Šakių rajonu, t. y. kurie registruoti Šakių 

rajone ir/arba vykdantys socialinę <...> veiklą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje – nustatytoje 

Vietos veiklos grupės veikimo teritorijoje“. 

 Klubas „Sudargo piliakalnių aidai“ kartu suprašymu pateikė visus būtinus dokumentus, jis 

veikia Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, sutampančia su Šakių krašto VVG veikimo teritorija, 

klubo tikslai siejasi su vietos veiklos grupės tikslais ir vietos plėtros strategijos priemonėmis. 

 Valdybos narė Rima Rauktienė pasidžiaugė, kad kultūrinėje veikloje dalyvaujantis ir savo 

krašto kultūros tradicijas puoselėjantis klubas nori papildyti Šakių krašto vietos veiklos grupės gretas. 
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 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) patvirtinti klubą „Sudargo piliakalnių aidai“ nauju Šakių 

krašto vietos veiklos grupės nariu. Apie priimtą sprendimą informuoti klubą „Sudargo piliakalnių 

aidai“ raštu. 

 

3.2. SVARSTYTA. Dėl informacijos pateikimo VšĮ „PRIC“ klausimais. 

Alina Baltrušaitienė apžvelgė vietos projekto pareiškėjo VšĮ “PRIC”, teikusio vietos veiklos 

grupei paraišką „Zanavykų krašto kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas kuriant dokumentinius 

filmus“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-3-10-2019 pagal Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašą, taikomą VPS priemonei„Vietos bendruomenių aktyvinimas ir 

telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ kodas LEADER-

19.2-SAVA-4,patvirtintą Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio 

protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3, vertinimo niuansus. 

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

pobūdžio informacinis pranešimas. 

 

3.3. SVARSTYTA. Dėl informacijos pateikimo UAB „Atmeta“  klausimais. 

Alina Baltrušaitienė apžvelgė vietos projekto pareiškėjo „UAB „Atmeta“, teikusio vietos 

veiklos grupei paraišką „UAB „Atmeta“ naujospaslaugos – „Meistras į namus“ materialinės bazės 

sukūrimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-2-1-2018 pagal Kvietimo teikti vietos projektus 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. posėdžioprotokolu Nr. 5, vertinimo aspektus. 

Vadovaujantis 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 85.1. p., nuo 2020 m. birželio 16 d. atnaujintas UAB „Atmeta“ pateikto vietos 

projekto „UAB „Atmeta“ naujos paslaugos – meistras į namus – materialinės bazės sukūrimas“ 

paraiškos Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-2-1-2018 pakartotinis pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. 

Paraiškos kokybės vertinimo terminas – 20 darbo dienų, t. y. iki 2020 m. liepos 15 d. imtinai.  

Po atlikto pakartotinio pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo UAB „Atmeta“ pateikto vietos 

projekto paraiška bus teikiama pakartotinai svarstyti vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetui. 

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

pobūdžio informacinis pranešimas. 

 

3.4.  SVARSTYTA. Dėl tarpinio VPS vertinimo eigos. 

 Alina Baltrušaitienė informavo valdybos narius, kad pagal Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų 

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“ (suvestinė redakcija nuo 2020 m. balandžio 29 d.) XIII skyriaus “VPS įgyvendinimo 

vertinimas” trečio skirsnio “Tarpinis VPS įgyvendinimo vertinimas” 62 punktą “2020 m. atliekama 

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



28 

2020-06-22 Šakių krašto VVG valdybos posėdžio Nr. VVG-VALD-2020-04 protokolo išrašas                                      

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.” Tarpinis VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas atliekamas 

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

įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo metodiką (Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 7 priedas), patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-191.  

 Darbuotoja informavo, jog Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2020 m. 

balandžio 30 d. potvarkiu Nr. 4D-56(1.8E) „Dėl Vietos veiklos grupių, įgyvendinančių vietos plėtros 

strategijas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER programa“, 

kurioms suteikiama galimybė naudoti paramos sutartyse rezervuotas 20 proc. vietos plėtros 

strategijoms įgyvendinti skirtų lėšų, sąrašo patvirtinimo“, Šakių krašto vietos veiklos grupei suteikta 

galimybė naudoti 2016 m. rugpjūčio 8 d. bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos 

plėtros strategijos paramos sutartyje rezervuotas 20 proc. vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtas 

lėšas, nes preliminarūs fizinio ir finansinio rezultatyvumo rodikliai yra pakankami VPS veiklos 

rezervui gauti pagal VPS įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo metodiką. Sprendimas priimtas 

neužbaigus VPS įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo procedūros, vadovaujantis Vietos plėtros 

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

patvirtintų 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“ 621 punktu ir 7 priedu.  

 Darbuotoja paaiškino, jog priėmus išankstinį sprendimą dėl VPS veiklos rezervo skyrimo, VPS 

įgyvendinimo pažangos tarpinis vertinimas atliekamas toliau. Tuo tikslu Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos raštu informavo vietos veiklos grupę, jog Veiklos rezervas (VPS 

sutartimi rezervuota paramos VPS įgyvendinti dalis - 20 proc.) skiriamas su sąlygomis, nes atitinka 

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

pažangos tarpinio vertinimo metodikos  24.2.3 p. nuostatą, kurioje numatyta, kad „VPS veiklos 

rezervas skiriamas tuo atveju, jeigu jei bent vieno arba abiejų pagrindinių rodiklių pasiekimo lygis yra 

mažesnis už 85 proc., bet didesnis už 65 proc. arba lygus 65 proc. ir nepasiektas bent vienas 

papildomas rodiklis, priemones ir veiksmus VPS nustatytiems tikslams ir analizuojamiems rodikliams 

(pagrindiniams ir papildomiems) pasiekti siūlo VPS vykdytoja ir tarpinį vertinimą atliekantys 

vertintojai (vyksta derybos ir konsultacijos)“. 

 Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos paprašė užpildyti „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, įgyvendinimo problemų ir sunkumų klausimyną“, atsakant į klausimus dėl VPS 

įgyvendinimo, kurie leis įvertinti, ar VPS veiklos rezervas galėtų būti skiriamas.  

 Vietos veiklos grupė pateikė reikalingą informaciją tolimesniam tarpiniam Vietos plėtros 

strategijos pažangos tarpiniam vertinimui atlikti, atsakydama į klausimus. 

Po galutinio Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje vyksiančio projektų atrankos 

komiteto posėdžio, jei bus priimtas galutinis teigiamas sprendimas dėl Tarpinio VPS įgyvendinimo 
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pažangos vertinimo, vietos veiklos grupė galės atlikti vietos plėtros strategijos keitimus, padėsiančius 

sparčiau, efektyviau, rezultatyviau įgyvendinti VPS.  

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

pobūdžio informacinis pranešimas. 

 

3.5. Dėl Jurgitos Savickienės pateikto prašymo. 

Informacija viešai neskelbiama. 

 

3.6. VVG personalo klausimai. 

  Pirmininkas kalba, jog nuo 2020 m. gegužės 29 d. iš darbo šalių sutarimu išėjo VPS 

administravimo vadovė J. Savickienė.  

Pirmininkas teikia siūlymą valdybos nariams vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos 

veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo laikotarpiui palikti VPS 

administravimo vadovo pareigybę, vėl įvesti VPS administratoriaus pareigybę, buhalterinę apskaitą 

tvarkytų VPS finansininkas arba galima samdyti buhalterines paslaugas teikiančią įmonę, VPS 

viešinimą dabar atliktų VPS administravimo vadovas ir VPS administratorius, VPS viešųjų ryšių 

specialisto pareigybės nenaikinti, jei vėliau, iškilus poreikiui, reikėtų įdarbinti darbuotoją. 

Pirmininkas kalba, jog VPS finansininkas ar buhalterines paslaugas teikianti įmonė tvarkytų tik 

organizacijos buhalterinę apskaitą. 

Pirmininkas į VPS administravimo vadovo pareigybę siūlo L. Auštrienę. Į VPS 

administratoriaus pareigybę pirmininkas siūlo A. Baltrušaitienę.  

NUTARTA (vienbalsiai): 

•  Nuo 2020 m. birželio 22 d. VPS viešųjų ryšių specialistę Laiminą Auštrienę pervesti dirbti 

VPS administravimo vadovo pareigose VPS įgyvendinimo laikotarpiui.  

• Nuo 2020 m. birželio 22 d. VPS finansininkę A. Baltrušaitienę pervesti dirbti VPS 

administratoriaus pareigose VPS įgyvendinimo laikotarpiui.  

• Buhalterinės apskaitos tvarkymą pavesti tvarkyti buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei arba 

samdyti darbuotoją. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 

 

                                                                                                             Rima Rauktienė 


