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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2020 m. rugpjūčio 14 d.  Nr. VVG-VALD-2020-05 

Šakiai 

 

Posėdis įvyko:  14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, kolegialaus valdymo organo pirmininkas 

Posėdžio sekretorė:     Alina Baltrušaitienė, darbuotoja 

                                     

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

visuomenės sektorius: Onutė Baltrušaitienė, Vaida Brazaitienė ir Rita Dumbliauskė, verslo 

sektorius: Juozas Vytas Dainelis, Mindaugas Žindžius ir Tadas Bybartas, valdžios sektorius: Rima 

Rauktienė (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 Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos 

keitimo. 

2.  Kiti klausimai. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 paraiškų rinkimo rezultai. 

 

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

strategijos keitimo. 

 Pirmininkas informavo valdybos narius, kad 2020 m. liepos 30 d. kartu su darbuotojomis A. 

Baltrušaitiene ir L. Auštriene dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

„LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės ekspertinių konsultacijų pogrupio (sudaryto 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės 

sudarymo“ (2020-07-09 redakcija Nr. 3D-515) privalomoje konsultacijoje, vykusioje Žemės ūkio 

ministerijoje. Tikslas – pristatyti įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos viensektorės Šakių krašto 

vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų 

vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 įgyvendinimo problemas ir sunkumus, 

lėmusius tik 24,62 proc. VPS finansinio rezultatyvumo pažangos lygį (2019 m. gruodžio 31 d. VPS 

tarpinio vertinimo duomenimis); pristatyti pasiektą VPS įgyvendinimo rezultatyvumą laikotarpiu 
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nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. liepos 30 d. bei priimti teikiamą Žemės ūkio ministerijos ir 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pagalbą dėl spartesnio, 

rezultatyvesnio, efektyvesnio VPS įgyvendinimo, parengiant veiksmų planą, aptariant galimus 

vietos plėtros strategijos pakeitimus, leisiančius paspartinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.  

Pirmininkas kalbėjo, kad konsultacijos Žemės ūkio ministerijoje metu vyko konstruktyvus 

pokalbis dėl tolimesnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiklos plano sudarymo, buvo 

išanalizuoti galimi vietos plėtros strategijos keitimo variantai. Galutinis VPS keitimo variantas 

suderintas su Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona 

Javičiene. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė valdybos nariams planuotus ir faktinius VPS 

įgyvendinimo duomenis (pridedama). 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė siūlomus VPS keitimus. Siūloma  VPS I prioriteto 

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

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

atsinaujinančių energijos išteklių gamyba” (LEADER-19.2-SAVA-7) bei VPS II prioriteto 

priemonės “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą” (LEADER-19.2-

SAVA-8) iki šiol faktiškai nepanaudotas lėšas apjungti ir jas perkelti į siūlomą naują VPS I 

prioriteto priemonę “Verslumo skatinimas kaimo vietovėse” (LEADER-19.2-SAVA-10), kartu 

perkeliant ir šių trijų priemonių planuotų, bet dar neįgyvendintų, projektų skaičių bei įsipareigotą 

sukurti darbo vietų skaičių. Darbuotoja pristatė visų VPS priemonių siūlomus tikslinimus. 

Darbuotoja pristatė visos VPS siūlomus keitimus: tikslinama VPS 5 lentelė “VPS prioritetai, 

priemonės ir veiklos sritys”, VPS 6 lentelė “VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su 

ESIF teminiais tikslais ir EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis”, VPS 8 lentelė “LEADER 

metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas”, VPS 9 lentelė “VPS 

priemonių ir veiklos sričių aprašymas”, VPS 10 lentelė “VPS įgyvendinimo veiksmų planas”, VPS 

11 lentelė “VPS finansinis planas”, VPS 12 lentelė “VPS įgyvendinimo rodikliai” ir VPS 13 lentelė 

“VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena”, smulkesnio pobūdžio korekcijos atliktos visoje 

vietos plėtros strategijoje (VPS sekimo režimu pridedama).  

Pirmininkas kvietė išsakyti pastabas, pasiūlymus, komentarus. Pastabų ir pasiūlymų 

nepateikta. 

NUTARTA (vienbalsiai): patikslintą Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų 

vietos plėtros strategijos variantą teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui, jį 

šaukiant 2020 m. rugpjūčio 26 d. 14.00 val. Šakių rajono savivaldybės administracijos salėje. 

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 paraiškų rinkimo 

rezultatai. 

Pirmininkas pristatė Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6., vykusio laikotarpiu nuo 2020 m. 

birželio 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 6 d., paraiškų rinkimo rezultatus. Gauta 17 vietos projektų 

paraiškų: VPS priemonėje „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto 

kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4 gautos 2 

paraiškos; VPS priemonėje „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo 

grandinių plėtojimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 gautos 4 paraiškos; VPS priemonėje 
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„Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą“, kodas Nr. LEADER-

19.2-SAVA-6 gauta 1 paraiška; VPS priemonėje „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių 

energijos išteklių gamyba“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 gauta 1 paraiška; VPS priemonėje 

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

SAVA-8 gautos 3 paraiškos; VPS priemonėje „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo 

įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 gautos 6 paraiškos. 

Pirmininkas informavo valdybos narius, kad vadovaujantis vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544, 85.1. p., per 20 darbo 

dienų terminą nuo paraiškų surinkimo pabaigos bus atliekamas projektų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimas (įskaičiuojant prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laiką). 

NUTARTA: pastebėjimų, papildymų šiuo klausimu neišsakyta, nutarimų nepriimta, tai 

bendro pobūdžio informacinis pranešimas. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 

 


