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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2021 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. VVG-VALD-2021-5 

Šakiai 

 

Posėdis įvyko:  14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, kolegialaus valdymo organo pirmininkas 

Posėdžio sekretorė:     Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė 

                                     

Dalyvauja:  8 (iš 11) Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių: pilietinės 

visuomenės sektorius: Onutė Baltrušaitienė, Rita Dumbliauskė, Martynas Mockevičius ir Aurimas 

Staugaitis, verslo sektorius: Juozas Vytas Dainelis ir Tadas Bybartas, valdžios sektorius: Aušra 

Slidziauskienė ir Aistė Būdvytienė (sąrašas pridedamas). 

Dalyvauja Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojos: VPS administravimo vadovė 

Laimina Auštrienė ir VPS administratorė 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. 

 

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

strategijos keitimo. 

 VPS administratorė A. Baltrušaitienė informavo valdybos narius, kad Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi 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 2021 m. balandžio 20 d.) (toliau – Administravimo taisyklės) 

XIII skyriaus “VPS įgyvendinimo vertinimas” penktu skirsniu “Rezultatyvumo vertinimas dėl 

papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo”, atliko visų vietos veiklos grupių tarpinį 

pažangos vertinimą: finansinį, fizinį ir naujų darbo vietų kūrimo rezultatyvumą (Administravimo 

taisyklių 801.4. p.) laikotarpiu nuo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pradžios iki 2021-06-30 

imtinai (Administravimo taisyklių 801.1. p.) (skaičiuoti tik Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 
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Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdyje jau patvirtinti projektai) ir vietos 

veiklos grupėms, pasiekusioms ne mažesnį kaip 75 proc. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

pažangos lygį (Administravimo taisyklių 801.3. p.), skyrė „papildomą finansavimą iš pereinamojo 

laikotarpio lėšų pagal Paramos kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos plėtros strategijoms 

įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 

m.) skyrimo ir skaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. 

rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ 

(Administravimo taisyklių 801.3. p.), atitinkamai pratęsiant vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

terminą iki 2025-08-31. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatyvumo vertinimas atliktas 

vadovaujantis vertinimo principais, nustatytais vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo 

metodikoje (Administravimo taisyklių 801.2. p.)  (Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 7 priedas), patvirtintoje 

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

Darbuotoja A. Baltrušaitienė paaiškino, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos 2021-08-20 raštu Nr. BRK-9435 „Dėl vietos plėtros strategijos rezultatyvumo 

vertinimo“ informavo, jog Šakių krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pasiekta 

įgyvendinimo pažanga yra pakankama ir skiriamos papildomos lėšos vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.): 

 

VPS vykdytoja Finansinis 

rezultatyvumas

, proc. 

Fizinis 

rezultatyvumas, 

proc. 

Sukurtų naujų 

darbo vietų 

skaičius, proc. 

Pažangos 

vertinimo 

rezultatas 

Skiriamos 

pereinamojo 

laikotarpio 

lėšos 

Šakių krašto VVG 78,75 107 139 Pasiektas 219 155 Eur 

 

VPS administratorė A. Baltrušaitienė taip pat paaiškino, kad visoms vietos veiklos grupėms, 

nepriklausomai nuo pasiekto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangos lygio, skirtos EURI 

lėšos (paramos lėšų dalis, finansuojama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės 

atsigavimui po COVID-19 krizės paremti, paramos suma strategijai nustatyta pagal perskaičiuotą 

gyventojų skaičių, atsižvelgiant į vietos plėtros strategijos lėšų metodikos 3 p.). Šakių krašto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros strategijai skirta 187 995 Eur EURI lėšų (Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021-08-20 raštas Nr. BRK-9435). 

Iš viso vietos veiklos grupei skirta pereinamojo laikotarpio ir EURI lėšų 407 150 Eur, iš jų 80 

proc. skiriama vietos projektų įgyvendinimui ir 20 proc. VPS administravimui: 
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Naujai skiriamų lėšų finansinis pasiskirstymas: 

Išlaidų kategorijos Skiriama lėšų (Eur) 

100 proc. 

Vietos projektų 

įgyvendinimui 

skiriamos lėšos  

(Eur) 80 proc. 

VPS 

administravimui 

skiriamos lėšos 

(Eur) 20 proc. 

EURI lėšos, iš jų: 187 995,00 150 396,00 37 599,00 

VVG veiklos išlaidos (75 proc. administravimo lėšų) 28 199,00 

VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (25 proc. administravimo lėšų) 9 400,00 

Pereinamojo laikotarpio 

lėšos, iš jų: 

219 155,00 175 324,00 43 831,00 

VVG veiklos išlaidos (75 proc. administravimo lėšų) 32 873,00 

VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (25 proc. administravimo lėšų) 10 958,00 

Iš viso, iš jų: 407 150,00 325 720,00 81 430,00 

VVG veiklos išlaidos (75 proc. administravimo lėšų) 61 072,00 

VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (25 proc. administravimo lėšų) 20 358,00 

 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, jog šias skiriamas lėšas reikia integruoti į jau 

įgyvendinamą vietos plėtros strategiją, atitinkamai nustatant papildomus rodiklius ir patikslinant su 

papildomų lėšų skyrimu susijusias vietos plėtros strategijos dalis. 

 Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė valdybos nariams planuotus ir faktinius VPS 

įgyvendinimo duomenis (VPS įgyvendinimo rodiklių 2021-08-31 lentelė pridedama). Lentelėje 

pateikti duomenys pagal įvykusių dešimties kvietimų teikti vietos projektus rezultatus, bet Kvietimo 

Nr. 10 metu gauti vietos projektai dar yra vietos projektų paraiškų tinkamumo skirti paramą 

vertinimo etape, taigi, pristatomi duomenys yra preliminarūs. VPS įgyvendinimui skirti du 

prioritetai: I VPS prioritetas „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“, kurio įgyvendinimui buvo 

skirta (po 2020-08-26 VPS keitimo) 74,24 proc. lėšų (1.543.702,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 27 

projektus bei sukurti 31 darbo vietą (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota jau 

73,69 proc. (1.532.435,55 Eur) lėšų, pateikti jau 32 vietos projektai ir įsipareigota sukurti 53,85 

naujas darbo vietas) bei II VPS prioritetas „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“, kurio 

įgyvendinimui buvo skirta (po 2020-08-26 VPS keitimo) 25,76 proc. lėšų (535.500,00 Eur) ir 

planuota įgyvendinti 31 projektą bei sukurti 5 naujas darbo vietas (iš skirtų lėšų šios priemonės 

įgyvendinimui panaudota jau 24,94 proc. (518.764,24 Eur) lėšų, pateikti jau 39 vietos projektai ir 

įsipareigota sukurti 10,5 naujų darbo vietų). 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 (po 2020-08-26 VPS keitimo): 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 29,29 proc. (609.163,72 Eur) lėšų, pateikta 12 vietos 
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projektų ir jau įsipareigota sukurti 21,5 naujos darbo vietos); VPS priemonės „Zanavykų krašto 

produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą“ (LEADER-19.2- SAVA-6) 

įgyvendinimui buvo skirta 1,61 proc. lėšų (33.420,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 1 projektą bei 

sukurti 0,85 darbo vietos (skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui planas atitinka faktinę situaciją); 

VPS priemonės „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių gamyba“ 

(LEADER-19.2-SAVA-7) įgyvendinimui buvo skirta 1,92 proc. lėšų (39.900,00 Eur) ir planuota 

įgyvendinti 1 projektą bei sukurti 1 naują darbo vietą (skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui 

planas atitinka faktinę situaciją); VPS priemonės „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ 

(LEADER-19.2-SAVA-10) įgyvendinimui buvo skirta net 40,87 proc. lėšų (849.948,00 Eur) ir 

planuota įgyvendinti 15 projektų bei sukurti 15,15 naujų darbo vietų (visos skirtos lėšos šios 

priemonės įgyvendinimui jau  panaudotos, pateikta 18 vietos projektų ir jau įsipareigota sukurti 30,5 

naujų darbo vietų). II VPS prioriteto „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonių 

rodikliai (po 2020-08-26 VPS keitimo): VPS priemonės “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į 

viešųjų paslaugų teikimą” (LEADER-19.2-SAVA-8) įgyvendinimui buvo skirta 13,33 proc. lėšų 

(277.55,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 5 projektus bei sukurti 5 naujas darbo vietas (skirtų lėšų šios 

priemonės įgyvendinimui planas atitinka faktinę situaciją), 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 4,37 proc. (90.986,67 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 3,89 proc. (81.104,93 Eur) 

lėšų, pateikta jau 15 vietos projektų) ir darbo vietų 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 visi planuoti 3,35 proc. (69.618,64 Eur) lėšų, pateikti 8 

vietos projektai). 

Visų VPS priemonių įgyvendinimui skirta 2.079.202,00 Eur ir planuota įgyvendinti 58 

projektus bei sukurti 36 naujas darbo vietas (iš skirtų lėšų šių priemonių įgyvendinimui preliminariai 

panaudota 98,63 proc. (2.051.199,79 Eur) lėšų, pateiktas 71 vietos projektas, jau įsipareigota sukurti 

64,35 darbo vietų). Visose VPS priemonėse planuoti rodikliai yra pasiekti, o VPS priemonėse: 

LEADER-19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-4, LEADER-19.2-SAVA-5, LEADER-19.2-

SAVA-9 ir LEADER-19.2-SAVA-10 jau ir viršyti. Kuriamų darbo vietų skaičius taip pat gerokai 

viršija planuotus darbo vietų sukūrimo rodiklius. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė siūlomus VPS keitimus (siūlomi vietos plėtros strategijos 

keitimai lentelės forma ir vietos plėtros strategija sekimo režimu  pridedama).  

Siūloma  VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonių: 

“Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą” (LEADER-19.2-SAVA-8) iki 

šiol faktiškai nepanaudotas lėšas  (1,00 Eur), priemonės “Bendruomeninio verslumo ugdymas ir 

jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ (LEADER-19.2-SAVA-9) iki šiol faktiškai 
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nepanaudotas lėšas  (8.399,33 Eur), priemonės “Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas (LEADER-19.2-SAVA-3) iki šiol faktiškai nepanaudotas lėšas  (34,36 Eur) ir VPS 

I prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonės „Vietos ištekliais pagrįstų 

produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) iki šiol 

faktiškai nepanaudotas lėšas  (11.270,28 Eur) perkelti į VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios 

bendruomenės kūrimas“ priemonę “Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų 

krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (LEADER-19.2-SAVA-4), taip skiriant 

deramą dėmesį kultūros ir tradicijų išsaugojimui. Rodikliai (projektų skaičius) kartu su 

perkeliamomis piniginėmis lėšomis iš priemonių neperkeliamas, nes absoliučiai visose priemonėse 

rodikliai yra pasiekti. Siūloma į šios VPS priemonės (LEADER-19.2-SAVA-4) rodiklių 

pasiekiamumą įtraukti naujai siektiną rodiklį „papildomus 2 projektus“, taip vietoj planuotų 

įgyvendinti 9 vietos projektų nusimatant įgyvendinti 11 vietos projektų.  

Siūloma Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021-08-20 raštu Nr. 

BRK-9435 papildomai VPS įgyvendinimui skirtas lėšas dėl didesnės išliekamosios pridėtinės vertės 

nukreipti tik į verslo projektus, kuriančius darbo vietas. 

Pateikti siūlymai dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021-08-

20 raštu Nr. BRK-9435 skirtų EURI lėšų (150.396,00 Eur) panaudojimo. EURI – Europos Sąjungos 

ekonomikos gaivinimo priemonė (Administravimo taisyklių 5.71 p.), skirta  atsigavimui po COVID-

19 krizės paremti (Administravimo taisyklių 1.11 p.). Kadangi EURI lėšos gali būti naudojamos tik 

darbo vietas kuriančioms priemonėms, turi būti aiškiai atskirtos, tas pats vietos projektas negalės 

būti finansuojamas ir EURI, ir ne EURI lėšomis, EURI lėšomis remiami vietos projektai privalės 

turėti atskirą vietos projekto atpažinties kodą su žymėjimu „EURI“ (Administravimo taisyklių 

76.2.4 p.), Europos Komisija yra išreiškusi pageidavimą naudojant EURI lėšas paryškinti projektų 

išskirtinumą, o Žemės ūkio ministerija siūlo atskirti VPS priemonę EURI lėšų naudojimui, todėl 

siūloma šioms lėšoms įvesti naują VPS I prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ 

priemonę LEADER-19.2-SAVA-11.  

Valdybos nariai diskutavo dėl naujai kuriamos VPS priemonės LEADER-19.2-SAVA-11 

tikslo, remiamų veiklos sričių, VPS priemonės aprašymo, tinkamų paramos gavėjų rato, tinkamumo 

sąlygų, specialiųjų reikalavimų pareiškėjams, atrankos kriterijų. Diskutuota, ar šią VPS priemonę 

skirti fizinių ir juridinių asmenų verslo pradžiai, ar priemonę nukreipti tik fizinių asmenų verslo 

pradžiai kaimo vietovėje remti. Valdybos nariai vieningai sutarė naujos VPS priemonės EURI 

lėšoms kūrimui “Fizinių asmenų verslo kūrimas” LEADER-19.2-SAVA-11 šiomis sąlygomis: 

VPS priemonės (LEADER-19.2-SAVA-11) tikslas: didinti kaimo gyventojų ekonominį 

stabilumą sukuriant palankias sąlygas verslo pradžiai. 

VPS priemonė (LEADER-19.2-SAVA-11)  skirta: fizinių asmenų nedarbo lygio mažinimui;  

verslo novatoriškumo skatinimui; prekių ir paslaugų gyventojams įvairinimui; regiono etninio 

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

poreikiams; turizmo skatinimui; laisvalaikio paslaugų teikimui; socialinių paslaugų teikimui. 

Remiamos veiklos sritys: produkcijos perdirbimas ir prekyba ja; technologinių procesų 

diegimas; senųjų amatų puoselėjimas; tautinio paveldo ir regioninių produktų gamyba ir prekyba 

jais; socialinės paslaugos; maitinimo paslaugos; turizmo ir laisvalaikio paslaugos; suvenyrų gamyba 
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ir prekyba jais; kirpėjos, siuvėjos, manikiūrininkės paslaugos; namų tvarkymo ir aplinkos priežiūros 

paslaugos bei kitų prekių ir paslaugų gyventojams teikimas. 

Priemonė nukreipta ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti. Didžiausia paramos vietos 

projektui suma negali būti didesnė kaip 30.000,00 Eur. Investicijos tiesiogiai susijusios su verslumo 

skatinimu, darbo vietų kūrimu. Planuojama paremti 5 projektus ir sukurti 5 (etatus) naujų darbo 

vietų. 

Tinkami paramos gavėjai: Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą 

deklaravę 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 tik Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) ne trumpiau kaip 3 metus iki 

paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai savo gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys; 

2) Pareiškėjas ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos negali būti susijęs su 

juridiniais asmenimis (negali būti privataus juridinio asmens vadovu, savininku, akcininku). 

Vietos projektų atrankos kriterijai:  

1) Projektu numatyta sukurti naują produktą ar paslaugą VVG teritorijos lygmeniu; 

2) 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.). 

Paramos lyginamoji dalis (proc.): iki 70 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo 

pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia fizinis 

asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Europos Komisijos 2003 

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

apibrėžimo. 

Siūloma pereinamojo laikotarpio lėšas (175.324,00 Eur) integruoti į VPS I prioriteto „Vietos 

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

19.2-SAVA-10). Ši priemonė yra populiari ir lanksti įvairių pareiškėjų grupių atžvilgiu, nes galimi 

pareiškėjai: kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, religinės 

bendruomenės ir bendrijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos projektų 

administravimo taisyklių 23.1.61 p., labai mažos arba mažos įmonės ir ūkininkai. Siūloma į šios VPS 

priemonės (LEADER-19.2-SAVA-10) rodiklių pasiekiamumą įtraukti papildomai naujai siektinus 

rodiklius: „papildomus 3 projektus“ ir „papildomas naujas 4 darbo vietas (etatus)“, taip vietoj 

planuotų įgyvendinti 15 vietos projektų nusimatant įgyvendinti 18 vietos projektų ir vietoj planuotų 

sukurti 15,15 etato naujų darbo vietų sukuriant 19,15 etato naujų darbo vietų. 

Taip pat siūloma atlikti VPS priemonės “Verslumo skatinimas kaimo vietovėse” (LEADER-

19.2-SAVA-10) patikslinimus: 

• Siūloma patikslinti priemonės apibūdinimą iš „vietos įmonių, organizacijų, fizinių asmenų 

verslo ir ūkių novatoriškumo skatinimui“ į „vietos įmonių, organizacijų, įstaigų ir ūkininkų ūkių 

novatoriškumo skatinimui“ – kadangi fiziniams asmenims siūloma sukurti naują, iš EURI lėšų 
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kompensuotiną priemonę “Fizinių asmenų verslo kūrimas” (LEADER-19.2-SAVA-11), todėl 

siūloma fizinius asmenis (išskyrus ūkininkus) iš šios priemonės (LEADER-19.2-SAVA-10)  

išbraukti. 

• Siūloma šią priemonę skirti tik ekonominei veiklai kaimo vietovėje plėsti (iki šiol priemonė 

buvo nukreipta ekonominei veiklai kaimo vietovėje tiek pradėti, tiek ir plėsti) – kadangi ekonominę 

veiklą pradėti gali ir fizinis asmuo, o fizinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai siūloma sukurti 

naują, iš EURI lėšų kompensuotiną priemonę “Fizinių asmenų verslo kūrimas” (LEADER-19.2-

SAVA-11), o pamačius, jog verslas sekasi, tolimesnės veiklos plėtojimui asmuo gali kurti įmonę, 

todėl priemonę LEADER-19.2-SAVA-10 siūloma palikti tik ekonominės veiklos plėtojimui. 

• Siūloma iš priemonės LEADER-19.2-SAVA-10 tinkamų paramos gavėjų rato išbraukti 

fizinius asmenis (išskyrus ūkininkus), nes fiziniams asmenims siūloma sukurti naują, iš EURI lėšų 

kompensuotiną priemonę “Fizinių asmenų verslo kūrimas” (LEADER-19.2-SAVA-11). 

• Siūloma patikslinti tinkamumo sąlygose esantį specialųjį reikalavimą pareiškėjams, 

išdėstant jį sekančiai: „Pareiškėjais gali būti ne mažiau kaip 3 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 3 metai nepertraukiamai iki 

paraiškos pateikimo dienos Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę ir 

ūkį bei valdą įregistravę ūkininkai“ – vietoje buvusio 1 metų registracijos ir veiklos vykdymo 

reikalavimo siūloma įvesti 3 metų registracijos ir veiklos vykdymo reikalavimą, nes VVG visus 

planuotus vietos projektų rodiklius yra pasiekusi, lėšos projektų įgyvendinimui yra skirtos 

papildomai, todėl siūloma prioritetą teikti asmenims, ilgai gyvenantiems ir veiklą vykdantiems 

kaimiškosiose Šakių krašto vietovėse. 

• Siūloma sukonkretinti vietos projektų atrankos kriterijų, išdėstant jį sekančiai:  

„Įgyvendinant projektą numatyta panaudoti vietos išteklius (vietos žaliavas, viešuosius pastatus, 

gamtos gėrybes, kultūros ir istorijos paveldą) – siūlomas patikslinimas dėl pastatų, sukonkretinant į 

„viešuosius“ ir siūloma atsisakyti iki šiol buvusio neapibrėžto žodelio „ir kt.“. 

• Siūloma sukonkretinti paramos lyginamosios dalies aprašymą, išdėstant jį sekančiai: „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 (ūkininkas) 

<...>“ – siūloma sukonkretinti fizinio asmens sąvoką, nurodant „ūkininkas“. 

Valdybos nariai vieningai sutiko su siūlomais VPS priemonės “Verslumo skatinimas kaimo 

vietovėse” (LEADER-19.2-SAVA-10) patikslinimais bei pereinamojo laikotarpio lėšų integravimu 

būtent į šią priemonę. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, jog Žemės ūkio ministerijos nurodymu patikslinta vietos 

plėtros strategijos 9 dalis „VPS priemonių aprašymas“, nurodant, ar konkreti priemonė bus 

įgyvendinama toliau, ar jau nebetęsiama (uždaroma): 
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I VPS prioritetas „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ 

Priemonė: Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių 

plėtojimas  (LEADER-19.2-SAVA-5) (priemonė nebetęsiama)   

Priemonė: Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą (LEADER-

19.2-SAVA-6) (priemonė nebetęsiama)   

Priemonė: Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių gamyba (LEADER-

19.2-SAVA-7) (priemonė nebetęsiama)   

Priemonė: Verslumo skatinimas kaimo vietovėse (LEADER-19.2-SAVA-10)  

(priemonė tęsiama toliau)   

Priemonė: „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-11)  

(naujai kuriama priemonė - EURI lėšos) 

II VPS prioritetas „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ 

Priemonė: Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą (LEADER-19.2-

SAVA-8) (priemonė nebetęsiama)   

Priemonė: Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą 

(LEADER-19.2-SAVA-9) (priemonė nebetęsiama)   

Priemonė: Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo 

išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą (LEADER-19.2-SAVA-4) 

 (priemonė tęsiama toliau)   

Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (LEADER-19.2-

SAVA-3) (priemonė nebetęsiama)   

 

VPS administratorė A. Baltrušaitiennė kalbėjo, jog atsižvelgiant į siūlomus VPS priemonių 

keitimus, patikslinimai atlikti VPS 5 dalyje “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 naujai kuriamą EURI lėšoms VPS priemonę „Fizinių asmenų 

verslo kūrimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-11). 

Valdybos nariams paaiškinta, 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. Kvietimą Nr. 11 numatoma skelbti 2021 m. 4 ketvirtį, iš 

karto, kai tik Žemės ūkio ministerija posėdyje patvirtins VPS keitimą (su integruotomis EURI ir 

pereinamojo laikotarpio lėšomis). 

VPS administratorė A. Baltrušaitienė kalbėjo, jog VPS 10 lentelė “VPS įgyvendinimo 

veiksmų planas” patikslinta atsižvelgiant į pratęstą iki 2025-08-31 VPS įgyvendinimo laikotarpį, 

numatant su VPS įgyvendinimu bei VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu susijusius 

veiksmus iki pat VPS įgyvendinimo pabaigos.  

Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, 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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VPS priemonių finansinis planas su integruotomis pereinamojo laikotarpio ir EURI lėšomis: 

Išlaidų kategorijos Planuojama 

lėšų, proc. 

Planuojama 

lėšų suma, 

Eur 

Planuojamas 

darbo vietų 

skaičius 

Planuojamas 

projektų 

skaičius 

I VPS prioritetas „Vietos ekonomikos 

plėtra ir aplinkosauga“ 

77,26 1 858 152,00 40 35 

Priemonė: Vietos ištekliais pagrįstų 

produktų vertės didinimas ir maisto 

tiekimo grandinių plėtojimas   

(LEADER-19.2-SAVA-5) 

25,33 609 164,00 14 10 

Priemonė: Zanavykų krašto produktų ir 

tradicinių amatų integravimas į turizmo 

plėtrą (LEADER-19.2-SAVA-6) 

1,39 33 420,00 0,85 1 

Priemonė: Aplinkos priežiūros paslaugų 

ir atsinaujinančių energijos išteklių 

gamyba (LEADER-19.2-SAVA-7) 

1,66 39 900,00 1 1 

 

Priemonė: Verslumo skatinimas kaimo 

vietovėse (LEADER-19.2-SAVA-10) 

42,63 1 025 272,00 19,15 18 

Priemonė: Fizinių asmenų verslo 

kūrimas (LEADER-19.2-SAVA-11) 

EURI lėšos 

6,25 150 396,00 5 5 

II VPS prioritetas „Inovatyvios ir 

darnios bendruomenės kūrimas“ 

22,74 546 770,00 5 33 

Priemonė: Gyventojų ir bendruomenės 

įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą  

(LEADER-19.2-SAVA-8) 

11,52 277 054,00 5 

 

5 

Priemonė: Bendruomeninio verslumo 

ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės veiklą  

(LEADER-19.2-SAVA-9)   

3,78 90 987,00 0 10 

Priemonė: Vietos bendruomenių 

aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų 

krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir 

tradicijų tęstinumą   

(LEADER-19.2-SAVA-4) 

4,54 109 110,00 0 11 

Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas  

(LEADER-19.2-SAVA-3) 

2,9 69 619,00 0 7 

Viso: 100 2 404 922,00 45 68 
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VPS administravimo išlaidų finansinis planas su integruotomis pereinamojo laikotarpio ir 

EURI lėšomis: 

Išlaidų kategorijos Planuojama lėšų (Eur) Planuojama lėšų (proc.) 

VVG veiklos išlaidos 450 923,00  

(iš jų EURI: 28 199,00) 

75 (visos VVG administravimui 

planuojamos sumos) 

VVG teritorijos gyventojų 

aktyvinimo išlaidos 

150 308,00 

(iš jų EURI: 9400,00) 

25 (visos VVG administravimui 

planuojamos sumos) 

Išviso: 601 231,00  

(iš jų EURI: 37 599,00) 

20 (visos VPS įgyvendinti skirtos 

sumos) 

 

Pirmininkas kvietė išsakyti pastabas, pasiūlymus, komentarus. Pastabų nepateikta, VPS 

keitimo variantas sudėliotas valdybos nariams diskutuojant, teikiant pasiūlymus ir prieinant bendro 

sprendimo. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis priminė valdybos nariams, jog 

pagal Administravimo taisyklių 82.7. papunktį, kai VPS keitimu kuriama nauja VPS priemonė, VPS 

keitimus turi tvirtinti vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Vadovaujantis 2015 m. 

lapkričio 27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės įstatų 8.5.1. papunkčiu, sušaukti visuotinį narių 

susirinkimą yra valdybos kompetencija, todėl pirmininkas pasiūlė valdybai nustatyti visuotinio narių 

susirinkimo datą. Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis siūlė atsižvelgti į 

Lietuvoje tebesitęsiančią Covid-19 pandemiją ir vėl didėjančius sergamumo rodiklius, todėl 

organizuoti visuotinį narių susirinkimą, taikant rašytinę procedūrą. 

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

plėtros strategijos keitimo variantui ir jį teikti svarstyti bei tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui. Jį 

organizuoti  taikant rašytinę procedūrą, nustatant, jog laiko trukmė, per kurią nariai turi pareikšti 

savo nuomonę ir balsuoti svarstomais klausimais, yra nuo 2021 m. rugsėjo 3 d. iki 2021 m. rugsėjo 

10 d.  

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kiti klausimai nebuvo svarstomi. 

NUTARTA: nutarimų nepriimta. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 

 


