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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 

2020 m.  rugpjūčio mėn. 26 d. Nr. VVG-VISUOT-2020-02 

Šakiai 

 

Susirinkimas  įvyko: 14.00 val. – 15.00 val., Šakių rajono savivaldybės 

administracijos salėje. 

Juozas Vytas Dainelis pasisiūlė būti visuotinio narių susirinkimo pirmininku. 

Sekretorės pareigoms J. V. Dainelis pasiūlė darbuotoją A. Baltrušaitienę. 

Visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretorės kandidatūroms pritarta bendru 

sutarimu. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis 

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė 

Dalyvauja:  37 (iš 63) Šakių krašto vietos veiklos grupės nariai (sąrašas 

pridedamas), taip pat 5 svečiai (bendruomenių atstovai bei rajoninių laikraščių „Draugas“ ir 

„Laikraštis „Valsčius“ atstovai).  Kvorumas yra, susirinkimo sprendimai yra teisėti. Visi asociacijos 

nariai laiku ir tinkamai, t. y. Šakių krašto vietos veiklos grupės įstatų, įregistruotų Juridinių asmenų 

registre 2015 m. lapkričio 27 d. (toliau – Įstatų), 7.7 p. nustatyta tvarka informuoti apie visuotinį 

narių susirinkimą (pridedama). 

Posėdžio pirmininkas J. V. Dainelis pristatė susirinkimo darbotvarkę. Susirinkimo 

dalyviai darbotvarkei pritarė vienbalsiai. 

Darbotvarkė: 

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

keitimo; 

2. Kiti klausimai. 

 

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

plėtros strategijos keitimo. 

 Susirinkimo pirmininkas J. V. Dainelis supažindino susirinkimo dalyvius su poreikiu 

keisti Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją. Pirmininkas 

kalbėjo, 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. rugpjūčio 15 d.) XIII skyriaus “VPS įgyvendinimo vertinimas” trečio skirsnio “Tarpinis 
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VPS įgyvendinimo vertinimas” 62 punktą “2020 m. atliekama VPS įgyvendinimo rezultatų 

peržiūra, siekiant nustatyti, ar VPS įgyvendinama rezultatyviai, kad būtų skirta VPS paramos 

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

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

2019 m. gruodžio 31 d.” 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.  

 Pirmininkas 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 Nr. 42VS-KM-15-1-06803 

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.  

 Pirmininkas paaiškino, jog priėmus išankstinį sprendimą dėl VPS veiklos rezervo 

skyrimo, VPS įgyvendinimo pažangos tarpinis vertinimas bus atliekamas toliau. Tuo tikslu 2020 m. 

gegužės 21 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos raštu Nr. BRK-1985 

„Dėl vietos plėtros strategijos tarpinio vertinimo“ 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)“. Todėl 
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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. 2020 m. birželio 2 d. raštu Nr. S-161 vietos veiklos grupė 

pateikė reikalingą informaciją tolimesniam Vietos plėtros strategijos pažangos tarpiniam vertinimui 

atlikti, atsakydama į klausimus: su  kokiais sunkumais susidūrė vietos veiklos grupė, dėl kurių 

nebuvo galimybės organizuoti kvietimų pagal VPS priemones; su  kokiomis problemomis ir 

sunkumais susidūrė vietos veiklos grupė, dėl kurių gautos vietos projektų paraiškos pagal 

organizuotus kvietimus pripažintos netinkamomis finansuoti; kokios kitos problemos ir sunkumai, 

su kuriais susidūrė vietos veiklos grupė paraiškų vertinimo ir administravimo metu; kokių veiksmų 

imsis vietos veiklos grupė spartesniam vietos plėtros strategijos įgyvendinimui ir tinkamam VPS 

rezultatyvumui pasiekti. 

 Pirmininkas J. V. Dainelis kalbėjo, kad 2020 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos 

Žemės ūkio ministerijoje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame priimti sprendimai dėl 

VPS veiklos rezervo (20 proc.) skyrimo 35 vietos veiklos grupėms, 2019-12-31 pasiekusioms ne 

mažesnį nei 33 proc. VPS finansinio rezultatyvumo pažangos lygį. Šakių krašto VVG yra tarp 10 

VVG, kurios pasiekė mažesnį nei 33 proc. VPS finansinio rezultatyvumo pažangos lygį (Šakių 

krašto VVG 2019-12-31 VPS finansinis rezultatyvumas yra 24,62 %). Šių 10 VVG projektų 

atrankos komiteto posėdis planuojamas rudenį, galbūt rugsėjo mėnesį. Iki to laiko Nacionalinė 

mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija 

analizuos pateiktus atsakymus į Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, įgyvendinimo problemų ir sunkumų klausimynus, ir apibendrintą informaciją 

teiks Projektų atrankos komitetui. 

 Pirmininkas informavo susirinkimo dalyvius, jog Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 

ministerija vykdė susitikimus ir pokalbius su vietos veiklos grupėmis, pasiekusiomis mažesnį nei 33 

proc. VPS finansinio rezultatyvumo pažangos lygį. Pirmininkas kalbėjo, 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); VPS 
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įgyvendinimo rezultatyvumą laikotarpiu 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 J. V. Dainelis kalbėjo susirinkimo dalyviams, jog privalomosios 

konsultacijos, vykusios Žemės ūkio ministerijoje, metu, siekiant paspartinti įgyvendinamos VPS 

pažangą bei pagerinti VPS įgyvendinimo rezultatyvumą, pažadėta vykdyti aktyvų kvietimų teikti 

vietos projektų paraiškas skelbimą ir paraiškų rinkimą 2020 - 2021 metais. Šakių krašto vietos 

veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 10 lentelėje „VPS įgyvendinimo veiksmų 

planas“ 2020 metais suplanuota paskelbti keturis kvietimus visoms VPS numatytoms priemonėms. 

Privalomosios konsultacijos metu „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės ekspertinių 

konsultacijų pogrupio nariams pristatytas efektyvesnio VPS įgyvendinimo veiksmų planas, pagal 

kurį numatyta po kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 peržiūrėti VPS rodiklius, pasiekimų 

rezultatus, konkrečių VPS priemonių aktualumą ir priimti sprendimą dėl VPS keitimo vietos plėtros 

strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 

Nr. 3D-8 XIV skyriuje „VPS ir VPS paramos sutarties keitimas“ nustatyta tvarka. Tai  privalu 

atlikti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d., kaip tai numatyta VPS 

administravimo taisyklių Nr. 3D-8  7 priedo „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo metodika“ 37 punkte. 

Privalomosios konsultacijos, vykusios Žemės ūkio ministerijoje, metu, Žemės ūkio ministerijos 2-

ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė paragino vietos plėtros strategiją 

keisti kuo skubiau, t. y. iki tarpinio VPS  įgyvendinimo vertinimo pabaigos. Žemės ūkio 

ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė akcentavo, jog 

svarbu iki Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje rudenį vyksiančio projektų atrankos 

komiteto posėdžio, kuriame  bus priimtas galutinis sprendimas dėl Tarpinio VPS įgyvendinimo 

pažangos vertinimo ir VPS veiklos rezervo (20 proc.) skyrimo vietos veiklos grupei, atlikti kuo 

daugiau su VPS įgyvendinimo rezultatyvumu susijusių veiksmų, padėsiančių sparčiau, efektyviau, 

rezultatyviau įgyvendinti VPS,kad būtų skirta VPS paramos sutartimi rezervuota paramos VPS 

įgyvendinti dalis (20 proc.). 

 Pirmininkas pasidžiaugė, 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. 
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 Pirmininkas J. V. Dainelis taip pat pasidžiaugė potencialių pareiškėjų suaktyvėjimu 

įgyvendinant VPS. Jis kalbėjo, jog kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6, vykusio laikotarpiu nuo 

2020 m. birželio 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 6 d., sulaukta netgi 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 „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 kalbėjo, kad visuotiniam narių susirinkimui pateiktas svarstyti ir tvirtinti 

VPS keitimo variantas aptartas 2020 m. rugpjūčio 14 d. vykusiame Šakių krašto vietos veiklos 

grupės valdybos posėdyje Nr. VVG-VALD-2020-05. Šiam VPS keitimo variantui pritarė 

„LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės ekspertinių konsultacijų pogrupio nariai bei 

Šakių krašto vietos veiklos grupės kolegialaus valdymo organo nariai. 

 Pirmininkas J. V. Dainelis kalbėjo, jog VPS įgyvendinimo rezultatai parodė, kad 2015 

m. rengtos ir 2016 m. patvirtintos Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategijos priemonės: “Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą” 

(LEADER-19.2-SAVA-6), “Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių 

gamyba” (LEADER-19.2-SAVA-7) bei “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų 

paslaugų teikimą” (LEADER-19.2-SAVA-8), skirtos bendruomeniniam verslumui pradėti ar plėsti 

ir susijusios su darbo vietų kūrimu, pasirodė esančios per sunkios Šakių rajono bendruomenėms. 

Vietos plėtros strategijoje šių trijų priemonių įgyvendinimui buvo skirta 57,73 proc. (1.200.323,00 

Eur) lėšų ir planuota įgyvendinti 22 projektus bei sukurti 22 darbo vietas. Po visų  šešių kvietimų 

teikti vietos projektus, iš skirtų lėšų šių priemonių įgyvendinimui panaudota tik 16,86 proc. 

(350.376,07 Eur) lėšų, pateikti tik 7 vietos projektai, kuriais įsipareigota sukurti 12,35 darbo vietų. 

Pirmininkas kalbėjo, jog įtakos bendruomenių pasyvumui šių VPS priemonių atžvilgiu turėjo ir 

faktas, kad pagal 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, 28.12. p. „PVM, kurį vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM 

atskaitą (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas 

finansuoti iš paramos lėšų“. Vadinasi, vietos bendruomenės, kaip potencialios pareiškėjos, 
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priverstos ieškoti kitų šaltinių ir būdų, kas kompensuotų ES paramos lėšomis netinkamą finansuoti 

PVM lėšų dalį, o tai pareiškėjams pasirodė nelabai patrauklu. Juolab, kad 2015 m. rengiant Šakių 

krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją dar nebuvo parengtos ir 

patvirtintos vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 

administravimo taisyklės, todėl nebuvo galima žinoti PVM nekompensavimo paramos lėšomis 

fakto ir kitaip suplanuoti ketinamų įgyvendinti vietos projektų ir kuriamų darbo vietų skaičiaus. 

Pirmininkas J. V. Dainelis kalbėjo, jog ne kartą buvo kreiptasi į vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo partnerę Šakių rajono savivaldybę (pagal 2015 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos 

Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-343 patvirtintų vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių 12.2 p. kaimo vietovių VVG veikla 

grindžiama trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu) 

dėl galimybės padengti paramos lėšomis nefinansuotiną PVM dalį, bet rajono savivaldybė sakėsi 

nesanti tam pajėgi dėl lėšų stygiaus biudžete. 

 Pirmininkas J. V. Dainelis kalbėjo, jog siūlomas Šakių krašto vietos veiklos grupės 

2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo variantas  yra labai lankstus įvairių pareiškėjų 

grupių atžvilgiu, nes siūloma apjungti bendruomenėms nepatrauklias bendruomeninio verslumo 

priemones: “Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą” 

(LEADER-19.2-SAVA-6), “Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių 

gamyba” (LEADER-19.2-SAVA-7) bei “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų 

paslaugų teikimą” (LEADER-19.2-SAVA-8) ir vietoj jų sukurti naują VPS priemonę „Verslumo 

skatinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-10) bei išplėsti galimų pareiškėjų ratą, 

įtraukiant ne tik kaimo bendruomenes, bendruomenines organizacijas ir kitas NVO, bet ir  religines 

bendruomenes ir bendrijas, biudžetines įstaigas, viešąsias įstaigas, atitinkančias Vietos projektų 

administravimo taisyklių 23.1.61 p., labai mažas arba mažas įmones, ūkininkus ar fizinius asmenis. 

Pirmininko teigimu, toks VPS priemonių keitimas neatimtų galimybės vietos bendruomenėms, 

pasiryžusioms teikti ir įgyvendinti su darbo vietų kūrimu susijusius projektus, bet tuo pačiu atvertų 

kelią ir platesniam fizinių bei juridinių asmenų ratui pasinaudoti VPS teikiamomis galimybėmis, 

kas leistų sparčiau, efektyviau, rezultatyviau įgyvendinti VPS.  

Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė susirinkimo dalyviams planuotus ir faktinius 

VPS įgyvendinimo rodiklius (lentelė pridedama). Darbuotoja paaiškino, kad pristatomi duomenys 

pagal įvykusių šešių kvietimų teikti vietos projektus rezultatus, bet Kvietimo Nr. 6 metu gauti 

vietos projektai dar yra tik projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape, taigi, pristatomi 

duomenys yra preliminarūs. Darbuotoja kalbėjo, kad VPS įgyvendinimui skirti du prioritetai: I VPS 

prioritetas „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“, kurio įgyvendinimui buvo skirta 63,94 proc. 

lėšų (1.329.442,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 24 projektus bei sukurti 28 darbo vietas (iš skirtų 

lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota tik 30,89 proc. (642.163,41 Eur) lėšų, pateikta tik 13 
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vietos projektų ir įsipareigota sukurti 12,35 darbo vietų) bei II VPS prioritetas „Inovatyvios ir 

darnios bendruomenės kūrimas“, kurio įgyvendinimui buvo skirta 36,06 proc. lėšų (749.760,00 Eur) 

ir planuota įgyvendinti 34 projektus bei sukurti 8 darbo vietas (iš skirtų lėšų šios priemonės 

įgyvendinimui panaudota 23,22 proc. (482.829,29 Eur) lėšų, pateikti jau 32 vietos projektai ir 

įsipareigota sukurti 10,5 darbo vietų). Aptarta kiekvieno VPS prioriteto priemonė atskirai. I VPS 

prioritetas „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ skirtas išskirtinai tik darbo vietas 

kuriantiems vietos projektams įgyvendinti, o II VPS prioritetu „Inovatyvios ir darnios 

bendruomenės kūrimas“ remiami tiek darbo vietas kuriantys vietos projektai, tiek ir projektai, kurių 

metu neįsipareigojama kurti darbo vietų. I VPS prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir 

aplinkosauga“ priemonių rodikliai: VPS priemonė „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės 

didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“  (LEADER-19.2-SAVA-5), kurios įgyvendinimui 

buvo skirta 29,84 proc. lėšų (620.434,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 10 projektų bei sukurti 14 

darbo vietų (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota jau 30,89 proc. (568.843,28 

Eur) lėšų, pateikta 11 vietos projektų ir jau įsipareigota sukurti 20,5 darbo vietų); VPS priemonė 

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

SAVA-6), kurios įgyvendinimui buvo skirta 23,96 proc. lėšų (498.177,00 Eur) ir planuota 

įgyvendinti 9 projektus bei sukurti 10 darbo vietų (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui 

panaudota tik 1,61 proc. (33.420,13 Eur) lėšų, pateiktas tik 1 vietos projektas, kuriuo įsipareigota 

sukurti 0,85 darbo vietos); VPS priemonė „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių 

energijos išteklių gamyba“ (LEADER-19.2-SAVA-7), kurios įgyvendinimui buvo skirta 10,14 proc. 

lėšų (210.831,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 5 projektus bei sukurti 4 darbo vietas (iš skirtų lėšų 

šios priemonės įgyvendinimui panaudota tik 1,92 proc. (39.900,00 Eur) lėšų, pateiktas tik 1 vietos 

projektas, kuriuo įsipareigota sukurti 1 darbo vietą). II VPS prioriteto „Inovatyvios ir darnios 

bendruomenės kūrimas“ priemonių rodikliai: VPS priemonė “Gyventojų ir bendruomenės 

įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą” (LEADER-19.2-SAVA-8), kurios įgyvendinimui buvo 

skirta 23,63 proc. lėšų (491.315,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 8 projektus bei sukurti 8 darbo 

vietas (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota 13,33 proc. (277.055,00 Eur) lėšų, 

pateikti 5 vietos projektai ir įsipareigota sukurti 10,5 darbo vietų); darbo vietų nekurianti VPS 

priemonė “Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

veiklą“ (LEADER-19.2-SAVA-9), kurios įgyvendinimui buvo skirta 4,78 proc. lėšų (99.386,00 

Eur) ir planuota įgyvendinti 10 projektų (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota jau 

4,574 proc. (94.503,35 Eur) lėšų, pateikta 11 vietos projektų); darbo vietų nekurianti VPS priemonė 

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

ir tradicijų tęstinumą“ (LEADER-19.2-SAVA-4), kurios įgyvendinimui buvo skirta 4,3 proc. lėšų 

(89.406,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 9 projektus (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui 

panaudota jau 3,03 proc. (62.922,00 Eur) lėšų, pateikta jau 11 vietos projektų) ir darbo vietų 
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nekurianti VPS priemonė “Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas 

(LEADER-19.2-SAVA-3), kurios įgyvendinimui buvo skirta 3,35 proc. lėšų (69.653,00 Eur) ir 

planuota įgyvendinti 7 projektus (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota jau 2,32 

proc. (48.348,00 Eur) lėšų, pateikti 5 vietos projektai). 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė, jog visų VPS priemonių įgyvendinimui skirta 

2.079.202,00 Eur ir planuota įgyvendinti 58 projektus bei sukurti 36 darbo vietas (iš skirtų lėšų šių 

priemonių įgyvendinimui preliminariai panaudota 54,11 proc. (1.124.992,70 Eur) lėšų, pateikti 45 

vietos projektai, jau įsipareigota sukurti 33,85 darbo vietų). Darbuotoja pasidžiaugė, kad VPS 

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

plėtojimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5),“Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per 

Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (LEADER-19.2-SAVA-4) ir 

“Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ 

(LEADER-19.2-SAVA-9) planuoti rodikliai ne tik yra pasiekti, bet jau ir viršyti. Džiugina ir 

kuriamų darbo vietų skaičius, kuris, akivaizdu, VPS įgyvendinimo pabaigoje gerokai viršys 

planuotus darbo vietų sukūrimo rodiklius. 

Darbuotoja kalbėjo, kad VPS įgyvendinimo eigą stabdo pasyvus, vangus potencialių 

pareiškėjų – bendruomenių domėjimasis darbo vietas kuriančiomis bendruomeninio verslumo 

priemonėmis “Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą” 

(LEADER-19.2-SAVA-6), “Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių 

gamyba” (LEADER-19.2-SAVA-7) bei “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų 

paslaugų teikimą” (LEADER-19.2-SAVA-8). Jei VPS priemonėje “Gyventojų ir bendruomenės 

įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą” (LEADER-19.2-SAVA-8) pareiškėjai jau įsidrąsino 

bandyti imtis bendruomeninio verslumo savo kaimiškosiose teritorijose (iš planuotų įgyvendinti 8 

vietos projektų jau pateikti 5 projektai), tai VPS priemonės “Zanavykų krašto produktų ir tradicinių 

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

ir atsinaujinančių energijos išteklių gamyba” (LEADER-19.2-SAVA-7) ir toliau išlieka 

nepaklausios (abiejose priemonėse gauta tik po 1 projektą). Darbuotoja pritarė pirmininko J. V. 

Dainelio nuomonei, kad vietos bendruomenes teikti su darbo vietų kūrimu susijusius projektus 

stabdo PVM nekompensavimas paramos lėšomis, nes rajono bendruomenės menkai tevykdo arba 

lig šiolei dar visai nevykdė ūkinės-komercinės veiklos ir neturi lėšų nekompensuotino PVM 

padengimui nuosavomis lėšomis; Šakių rajono bendruomenėse verslumas yra nedidelis, tai pirmoji 

vietos plėtros strategija, kuriomis rajono bendruomenės kviečiamos įgyvendinti bendruomeninio 

verslumo projektus, kuriančius darbo vietas ir tokios patirties bendruomenės dar neturi; 

bendruomenės nuogąstauja dėl vietos projektų įgyvendinimo metu sukurtų darbo vietų išlaikymo 

vietos projektų kontrolės laikotarpiu (pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Žemės 
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ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544, 6.32. p.  - vietos projekto kontrolės 

laikotarpis, tai laikotarpis nuo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto 

įgyvendinimo ataskaitos pateikimo dienos iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos ir trejų metų 

laikotarpis nuo paskutinės paramos vykdytojui išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos 

gavėjas laikosi vietos projekto paraiškoje, jungtinės veiklos sutartyje ir (arba) vietos projekto 

vykdymo sutartyje nustatytų įsipareigojimų). Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, kad VPS 

įgyvendinimo rezultatai ir atsargus bendruomenių elgesys bendruomeninio verslo projektų teikimo 

atžvilgiu rodo poreikį Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 

priemonių, kuriančių darbo vietas, keitimui, galimų pareiškėjų rato išplėtimui, kas leistų sparčiau 

įgyvendinti VPS. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė siūlomus VPS keitimus (VPS sekimo režimu  

pridedama). Darbuotoja paminėjo, kad Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategija sekimo režimu buvo išsiųsta visiems vietos veiklos grupės nariams susipažinti, 

teikti pastabas ir pasiūlymus. Gautos 2 techninio pobūdžio pastabos, jos ištaisytos. Pasiūlymų 

negauta. 

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 „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ 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 nepateiktų, projektų skaičių bei įsipareigotą sukurti darbo vietų skaičių. 

Taigi, siūloma VPS priemonę “Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo 

plėtrą” (LEADER-19.2-SAVA-6) sumažinti 22,35 proc. lėšų (464,757,00 Eur), 8 projektais ir 9,15 

etatų darbo vietų; VPS priemonę “Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių 

gamyba” (LEADER-19.2-SAVA-7) sumažinti 8,22 proc. lėšų (170.931,00 Eur), 4 projektais ir 3 

etatais darbo vietų bei VPS priemonę “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų 

teikimą” (LEADER-19.2-SAVA-8) sumažinti 10,3 proc. lėšų (214.260,00 Eur), 3 projektais ir 3 

etatais darbo vietų; šių trijų priemonių sumažintas lėšas  - 40,87 proc. (849,948,00 Eur), 15 projektų 

ir15,15 etatų darbo vietų perkelti į naują VPS priemonę “Verslumo skatinimas kaimo vietovėse” 

(LEADER-19.2-SAVA-10). Atsižvelgiant į siūlomus VPS lėšų perskirstymus tarp atskirų 

priemonių, siūloma VPS II prioritetą „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ sumažinti 

10,3 proc. lėšų (214,260,00 Eur), 3 projektais ir 3 etatais darbo vietų, nustatant, jog VPS II 

prioriteto įgyvendinimui skiriama 25,76 proc. lėšų (535.500,00 Eur),  planuojama įgyvendinti 31 

vietos projektą ir įsipareigojama sukurti 5 etatus darbo vietų. Siūloma VPS I prioritetą „Vietos 
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ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ padidinti 10,3 proc. lėšų (214.260,00 Eur), 3 projektais ir 3 

etatais darbo vietų, nustatant, jog VPS I prioriteto įgyvendinimui skiriama 74,24 proc. lėšų 

(1.543.702,00 Eur),  planuojama įgyvendinti 27 vietos projektus ir įsipareigojama sukurti 31 etatą 

darbo vietų. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė siūlomą įvesti naują VPS I prioriteto „Vietos 

ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonę “Verslumo skatinimas kaimo vietovėse” (LEADER-

19.2-SAVA-10). 

VPS priemonės (LEADER-19.2-SAVA-10) tikslas: skatinti novatoriškus vietos 

produkcijos gamintojų veiksmus, didinančius pagamintos produkcijos vertę, tradicinių amatų ir 

regioninių produktų integraciją į turizmo plėtrą, kaimo gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų 

teikimą, didinant socialinę įtrauktį ir stiprinant socialinį solidarumą, vystant gyventojų ekologinį 

sąmoningumą, įveiklinant viešuosius pastatus ir erdves. 

VPS priemonė (LEADER-19.2-SAVA-10)  skirta: vietos įmonių, organizacijų, fizinių 

asmenų verslo ir ūkių novatoriškumo skatinimui; Zanavykų etninės grupės, regiono etninio 

savitumo stiprinimui, tradicinių amatų ir regioninių produktų pritaikymui  vietos gyventojų ir turistų 

poreikiams; regioninių produktų ženklinimo, kokybės palaikymo sistemos kūrimui; turizmo 

plėtojimui; etninio savitumo, tradicinių amatų vystymui; kaimo gyventojų laisvalaikio praleidimo, 

užimtumo, savirealizacijos ir motyvacijos poreikių tenkinimui; socialinės atskirties, viešųjų pastatų 

ir erdvių įveiklinimo sprendimams; saugumo, socialinių, neformalaus ugdymo, jaunimo ir 

pagyvenusių žmonių laisvalaikio paslaugų teikimui; gyvenimo ir aplinkos kokybės gerinimui bei 

gyventojų sąmoningumo aplinkosaugos srityje gerinimui, vystant atsinaujinančių energijos išteklių 

gamybą ir naudojimą, novatoriško požiūrio formavimą, naujų technologijų kaimo aplinkos 

sutvarkymui kūrimą ir diegimą. 

Remiamos veiklos sritys: įvairios produkcijos gamyba, perdirbimas, jos pateikimas 

vartotojui, prekyba jais, technologinių procesų diegimas/ modernizavimas, senųjų amatų ir jų 

gaminių atgaivinimas, edukacinių programų, kūrybinių stovyklų, plenerų organizavimas, amatų 

maršrutų kūrimas, regioninių produktų rinkodaros priemonių diegimas, sertifikavimas ir 

ženklinimas, tautinio paveldo ir regioninių produktų, kulinarinio paveldo produktų gamyba ir 

prekyba jais, 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, 

šienavimo, aplinkos ir kelių priežiūros, medžių genėjimo,  gėlių ir energetinių augalų auginimo 

ūkiai, įrengimas ekonomiškų ir ekologiškų patalpų šildymo sistemų naudojant saulės, kitą 

atsinaujinančią energiją ir kitos. 
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Priemonė nukreipta ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti arba plėsti. Didžiausia 

paramos vietos projektui suma negali būti didesnė kaip 60.000,00 Eur. Investicijos tiesiogiai 

susijusios su verslumo skatinimu, darbo vietų kūrimu. Planuojama paremti 15 projektų, sukurti 

15,15 (etatų) darbo vietų. 

Tinkami paramos gavėjai: kaimo bendruomenės; bendruomeninės organizacijos; kitos 

NVO; religinės bendruomenės ir bendrijos; biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, atitinkančios 

Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p.; Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) 

registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos ar mažos įmonės; Šakių rajone (išskyrus Šakių 

miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę ir ūkį bei valdą įregistravę ūkininkai; Šakių rajone 

(išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę ir VVG teritorijoje pagal verslo liudijimą/ 

individualios veiklos pažymą veiklą vykdantys ar ketinantys ją pradėti fiziniai asmenys. 

Tinkamumo sąlygos: vietos projektai turi atitikti numatytą priemonės tikslą ir 

remiamas priemonės veiklas; pagrindinės tinkamumo sąlygos pareiškėjams numatytos Lietuvos 

kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 8.1.2. p.  

Specialieji reikalavimai, taikomi pareiškėjams ir vietos projektams: 

1. Pareiškėjais gali būti ne mažiau kaip metai nepertraukiamai iki paraiškos pateikimo 

dienos Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji 

ir privatūs juridiniai asmenys; ne mažiau kaip metai nepertraukiamai iki paraiškos pateikimo dienos 

Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys; ne mažiau 

kaip metai nepertraukiamai iki paraiškos pateikimo dienos Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) 

savo gyvenamąją vietą deklaravę ir ūkį bei valdą įregistravę ūkininkai; 

2. Ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių, valdymo organo narių ir 

darbuotojų savo gyvenamąją vietą turi būti deklaravę Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą); 

3. Sukuriamos (-a) darbo vietos (-a) tik Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) 

gyvenamąją vietą deklaravusiems (-iam) asmenims (-iui). 

Vietos projektų atrankos kriterijai:  

1. Didesnis naujų darbo vietų skaičius; 

2. Projektu numatyta sukurti naują produktą ar paslaugą VVG teritorijos lygmeniu; 

3. Sukurta darbo vieta: daugiavaikės šeimos (turinčios 3 ir daugiau vaikų (įvaikių)) 

motinai arba tėvui; skurdo riziką patiriančiam asmeniui; vienišam asmeniui; negalią turinčiam 

asmeniui; vienišai mamai ar tėvui, auginantiems vaikus iki 18 m.; niekur nesimokančiam ir 

nedirbančiam jaunam asmeniui (18 – 29 m.); bedarbiui; vyresnio amžiaus asmeniui (55– 62 m.) ar 

kt.; 

4. Įgyvendinant projektą numatyta panaudoti vietos išteklius (vietos žaliavas, pastatus, 

gamtos gėrybes, kultūros ir istorijos paveldą bei kt.). 

Paramos lyginamoji dalis (proc.): 
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• iki 50 proc., 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., 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 asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. 

gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės 

apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims); 

• iki 95 proc., kai pareiškėjas yra  kaimo bendruomenės, bendruomeninės 

organizacijos ir kitos NVO, religinės bendruomenės ir bendrijos, biudžetinės įstaigos, viešosios 

įstaigos, atitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė siūlomus VPS I prioriteto „Vietos ekonomikos 

plėtra ir aplinkosauga“ priemonės „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto 

tiekimo grandinių plėtojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) pakeitimus/patikslinimus. 

Patikslintas (sukonkretintas) VPS priemonės (LEADER-19.2-SAVA-5)  apibūdinimas, 

išdėstant jį sekančiai:  priemonė orientuota į inovatyvius pokyčius vietos ekonomikoje, vykdančių 

ar ketinančių pradėti veiklą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių ar ketinančių pradėti 

veiklą ūkininkų ar fizinių asmenų (veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos 

pažymą ar ketinančių pradėti veiklą), ekonominio aktyvumo skatinimą, vietos išteklių panaudojimą 

produktams gaminti, jų pridėtinės vertės didinimą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių plėtojimą. 

<...>. 

Panaikinta  minimali galima vietos projekto vertė, kuri anksčiau buvo 20.000,00 Eur, 

nes projekto vertė neparodo projekto naudos ir kokybės. 

Patikslinti tinkami paramos gavėjai: labai maža, maža arba vidutinė įmonė (vykdanti 

ar ketinanti pradėti veiklą), ūkininkas ar fizinis asmuo  (veikiantis pagal verslo liudijimą arba 

individualios veiklos pažymą ar ketinantis pradėti veiklą). 

Pakoreguoti tinkamumo sąlygose esantys specialieji reikalavimai pareiškėjams: 

1. Panaikintas specialusis reikalavimas „Pateiktas verslo planas, pagrindžiantis 

investavimo tikslus, numatytos ir pagrįstos investicijos projektui įgyvendinti“,  vietoj jo numatant 

naują specialųjį reikalavimą „Visos sukuriamos (-a) darbo vietos (-a) tik Šakių rajone (išskyrus 

Šakių miestą) gyvenamąją vietą deklaravusiems (-iam) asmenims (-iui)“; 

2. Patikslintas specialusis reikalavimas, išdėstant jį sekančiai: „Pareiškėjais gali būti 

Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) registruoti ir  VVG teritorijoje veiklą vykdantys ar ketinantys 
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ją pradėti juridiniai asmenys; Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę 

ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys ar ketinantys ją pradėti fiziniai asmenys“. 

Panaikintas vietos projektų atrankos kriterijus „Didesnis pareiškėjo prisidėjimas 

piniginiu įnašu“, vietoj jo numatant naują atrankos kriterijų „Projektu numatyta sukurti naują 

produktą ar paslaugą VVG teritorijos lygmeniu“. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė siūlomą VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios 

bendruomenės kūrimas“  priemonių patikslinimą - VPS priemonėje  „Bendruomeninio verslumo 

ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9), 

VPS priemonėje „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros 

savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) ir VPS priemonėje 

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-3) panaikinant  minimalią galimą vietos projekto vertę, kuri anksčiau buvo 5.000,00 Eur, 

nes projekto vertė neparodo projekto naudos ir kokybės. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, kad smulkesnio pobūdžio korekcijos atliktos 

visoje vietos plėtros strategijoje. VPS I dalyje „Kas mes: esama situacija ir mūsų siekiai“ ir VPS 13 

lentelėje “VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena” atlikta techninio pobūdžio korekcija - 

įvesta VPS administratoriaus pareigybė, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Šakių krašto vietos 

veiklos grupės valdybos nutarimu Nr. VVG-VALD-2020-04. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė paaiškino, kad atsižvelgiant į siūlomus VPS priemonių 

keitimus, patikslinimai atlikti VPS 5 lentelėje “VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys”, VPS 6 

lentelėje “VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir EŽŪFKP 

prioritetais bei tikslinėmis sritimis” bei VPS 7 lentelėje „VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais 

dokumentais ir ESBJRS“, įtraukiant naują VPS priemonę “Verslumo skatinimas kaimo vietovėse” 

(LEADER-19.2-SAVA-10).  

Darbuotoja kalbėjo, kad  VPS 8 lentelė “LEADER metodo principų bei horizontaliųjų 

principų ir prioritetų įgyvendinimas” pakoreguota pagal faktišką VPS įgyvendinimo eigą, nurodant 

faktiškai įvykusius kvietimus teikti vietos projektų paraiškas bei numatant ateinančius paraiškų 

teikimo kvietimus, patikslinant didžiausias paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamąsias dalis. 

 Darbuotoja paaiškino, kad visiškai naujai parengta VPS 10 lentelė “VPS 

įgyvendinimo veiksmų planas”, išsamiai išdėstant nuo pat VPS įgyvendinimo pradžios atliktus 

veiksmus, susijusius su VPS įgyvendinimu bei VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu, 

šiuos veiksmus konkrečiai numatant iki pat VPS įgyvendinimo pabaigos.  

Darbuotoja A. Baltrušaitienė paaiškino, kad atsižvelgiant į siūlomus VPS priemonių 

keitimus, patikslinimai atlikti VPS 11 lentelėje “VPS finansinis planas” bei VPS 12 lentelėje “VPS 

įgyvendinimo rodikliai”.  
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Darbuotoja kalbėjo, kad visiškai naujai išdėstyta VPS 13 lentelė “VPS įgyvendinimo 

vidaus valdymas ir stebėsena”, smulkiai išdėstant VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos 

atliekamas funkcijas pagal subjektus: VVG nariai, VVG valdybos nariai, VPS administravimo 

vadovas, VPS finansininkas ir (arba) buhalteris, VPS administratorius ir VPS viešųjų ryšių 

specialistas (VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojas). Iš esmės atnaujintas VPS 

įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemos apibūdinimas, visiškai panaikinant veiksmus, 

tenkančius VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupei, nes ji 2019 m. gruodžio 11 d. buvo 

panaikinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos nutarimu Nr. VVG-VALD-2019-12. 

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

nepateikta. 

Posėdyje dalyvavęs vietos veiklos grupės narys, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis 

sveikino pasiryžus keisti Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategiją, išplečiant galimų pareiškėjų ratą, taip sudarant galimybes platesniam potencialių 

pareiškėjų būriui pasinaudoti vietos plėtros strategijos teikiamomis galimybėmis ir kartu 

paspartinant VPS įgyvendinimą. Meras kalbėjo, kad naujai siūlomoje įvesti VPS priemonėje 

“Verslumo skatinimas kaimo vietovėse” (LEADER-19.2-SAVA-10) pareiškėjams atsiveria plačios 

galimybės, bet kartu iškyla ir įsipareigojimai, nes daliai VPS remiamų veiklų būtina gauti licenzijas 

veikloms vykdyti, dalis remiamų veiklų susijusi su maisto tvarkymu, todėl privalu atitikti 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus. Šakių rajono 

meras Edgaras Pilypaitis prašė iš anksto išaiškinti potencialiems pareiškėjams teisės aktų 

reikalavimus, kuriuos privalės įgyvendinti pareiškėjai, teikiantys pelno projektus, įpareigojančius 

sukurti darbo vietas. 

NUTARTA: („už“ – 37, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 0) patvirtinti Šakių krašto vietos 

veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimą. 

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kiti klausimai nebuvo svarstomi ar aptariami. 

 

 

 

Pirmininkas                      Juozas Vytas Dainelis  

 

Sekretorė                     Alina Baltrušaitienė 

 


