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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIRTUALAUS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2022 m. sausio 28 d.  Nr. VVG-VALD-2022-1 

Šakiai 

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdis virtualiu (elektroniniu) būdu vyko: 

virtualaus (elektroninio) posėdžio pradžia – 2022 m. sausio 24 d. 

virtualaus (elektroninio) posėdžio pabaiga – 2022 m. sausio 28 d. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, kolegialaus valdymo organo pirmininkas. 

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė.      

                                                  

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

Kaimo vietovių vietos plėtros strategijos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus bei 

informacija apie vietos plėtros strategijos tarpinius įgyvendinimo rezultatus, sudarytus 2021 m. 

gruodžio 31 dienos duomenimis, buvo siųsti šiems adresatams (vardas, pavardė, atstovaujamas 

sektorius, organizacija, elektroninio pašto adresai): <...>. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl metinės vietos plėtros strategijos už 2021 metus svarstymo ir tvirtinimo. 

 

Kvorumas yra (dalyvavo 11 iš 11 valdybos narių), valdybos sprendimai yra teisėti. Visi 

valdybos nariai laiku ir tinkamai, t.y. Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento 

(2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 

protokolu Nr. 2) 18 p. nustatyta tvarka informuoti apie šaukiamą valdybos posėdį, jo laiką ir 

darbotvarkę (kvietimas dalyvauti virtualiame valdybos posėdyje elektroniniu būdu bei posėdžio 

darbotvarke pridedama). Pasiūlymų papildyti darbotvarkę nepareikšta.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl metinės vietos plėtros strategijos už 2021 metus svarstymo ir tvirtinimo. 

 Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis kvietimu į virtualų valdybos posėdį, siųstu 2022 m. 

sausio 24 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com, informavo valdybos narius apie Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 patvirtintų vietos plėtros 

strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu (aktuali suvestinė redakcija nuo 

2021 m. rugsėjo 30 d.), administravimo taisyklių 43 punkto reikalavimą, jog VPS vykdytoja (vietos 

veiklos grupė), vadovaudamasi metiniais vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatais, turi 

parengti ir iki 2022 m. vasario 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 

pateikti metinę vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius 

metus pagal Agentūros patvirtintą formą. Metinėje vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitoje 

pateikiami duomenys apie vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 

metų vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KM-15-1-06803 įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo 2021 

metų sausio 1 d. iki 2021 metų gruodžio 31 d. Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita turi būti patvirtinta 

VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo arba visuotinio narių susirinkimo. 
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 Pateiktoje kaimo vietovių vietos plėtros strategijos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje už 2021 

metus pateikti 2021 metais jau sėkmingai įgyvendinti vietos projektai; pristatyti VVG teritorijos 

gyventojų aktyvinimo veiksmai; pristatytos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės ir vykę mokymai 

VVG nariams ir VVG valdymo organo nariams; pateikta informacija apie VVG valdymo organo 

narius; aptartas LEADER metodo principų įgyvendinimas: teritorinis principas, „Iš apačios į viršų“ 

principas, partnerystės, inovacijų, integruoto požiūrio principai, tinklaveikos ir bendradarbiavimo 

principas bei vietos finansavimo ir valdymo principas; aptarti VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, 

stebėsenos ir vertinimo veiksmai; VPS įgyvendinimo sąsaja su ES Baltijos jūros regiono strategija; 

apžvelgti 2021 metais paskelbtų kvietimų rezultatai (VPS ataskaita pridedama). 

Taip pat valdymo organo nariams pateikta informacija  apie jau pasiektus VPS tarpinius 

įgyvendinimo rezultatus 2021 m. gruodžio 31 dienos duomenimis (lentelės pridedamos). 

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis per dešimt kvietimų teikti vietos projektų paraiškas jau yra 

pateikta vietos projektų paraiškų, įgyvendinama ar jau įgyvendinta projektų už 1 992 229,14 Eur iš 

skirtos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui 2 404 922,00 Eur sumos. Procentine išraiška tai sudaro 

82,84 proc. iš 100 proc. Iš VPS suplanuotų įgyvendinti 68 vietos projektų jau yra gautas 70 projektų. Iš 

VPS suplanuotų sukurti 45 darbovietų (etatų) pateiktose paraiškose preliminariai ketinama sukurti 

61,85 darbo vietas (etatus). 

Jau yra VPS planą viršijančių rodiklių:  

• VPS priemonėje„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-3 planuota įgyvendinti 7 vietos projektus, o jau yra gauti 8 projektai; 

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

kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 buvo planuota 

įgyvendinti 11 vietos projektų, o jau yra gauta 15 projektų; 

• Darbo vietas kuriančioje privataus verslo priemonėje „Vietos ištekliais pagrįstų produktų 

vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 buvo planuota 

įgyvendinti 10 vietos projektų (jau yra pateikta 12 projektų) ir sukurti 14 darbo vietų (etatų) 

(pateiktuose projektuose planuojama sukurti 21,5 darbo vietos (etatų); 

• Bendruomeninio verslumo priemonėje “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų 

paslaugų teikimą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 buvo planuota įgyvendinti 5 vietos projektus (visi 5 

projektai jau yra pateikti) ir sukurti sukurti 5 darbo vietas (etatus) (projektuose planuojama sukurti 10,5 

darbo vietos (etatų); 

• VPS priemonėje„Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės veiklą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 buvo planuota įgyvendinti 10 vietos projektų, o jau 

yra gauta 11 projektų; 

Jau pasiekti VPS planuoti rodikliai šiose priemonėse: 

• Bendruomeninio verslumo priemonėje “Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų 

integravimas į turizmo plėtrą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 planuota įgyvendinti 1 projektą ir sukurti 

0,85 etato darbo vietos (rodikliai pasiekti); 

• bendruomeninio verslumo priemonėje “Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių 

energijos išteklių gamyba” Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 planuota įgyvendinti 1 projektą ir sukurti 1 

darbo vietą (etatą) (rodikliai pasiekti); 

VPS priemonės, kuriose planuoti rodikliai dar nėra pilnai pasiekti: 
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• Darbo vietas kuriančioje VPS priemonėje „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-10 planuota įgyvendinti 18 vietos projektų (iki šiolei gauta 17 vietos projektų 

paraiškų) ir sukurti 19,15 darbo vietų (etatų) (projektuose planuojama sukurti 28 darbo vietas (etatus), 

taigi, darbo vietų rodikliai jau yra viršyti). 

Klausimų neužduota, pastebėjimų, papildymų, pasiūlymų vietos plėtros strategijos metinei 

įgyvendinimo ataskaitai  neišsakyta. 

NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) patvirtinti projekto „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-

2023 metų vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KM-15-1-06803 kaimo vietovių VPS metinę  

įgyvendinimo ataskaitą už 2021 metus. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 

 


