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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIRTUALAUS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2022 m. vasario 3 d.  Nr. VVG-VALD-2022-2 

Šakiai 

 

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

virtualaus (elektroninio) posėdžio pradžia – 2022 m. vasario 2 d. 

virtualaus (elektroninio) posėdžio pabaiga – 2022 m. vasario 3 d. 

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

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė.                                                       

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12 dokumentai (kvietimo forma ir vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašas vietos plėtros strategijos priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-11), taip pat 

vietos projektų 2022 m. vasario 1 dienai rodikliai buvo siųsti šiems adresatams (vardas, pavardė, 

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

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl finansinių sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo Kvietimo Nr. 12. priemonei Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-11 bei kvietimo teikti vietos projektus datos nustatymo. 

 

Kvorumas yra (dalyvavo 10 iš 11 valdybos narių), valdybos sprendimai yra teisėti. Visi 

valdybos nariai laiku ir tinkamai, t.y. Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento 19 

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. 

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

vasario 2 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com, dėstė, jog laikotarpiu 2021.12.30 – 2022.01.31 

vyko Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 11. Šio Kvietimo lėšos atskiroms vietos plėtros strategijos 

priemonėms buvo išdėstytos taip: 

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

kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, lėšų likutis buvo – 

28 005,00 Eur (didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti buvo: leidinių apie 

vietoves rengimas ir leidybai – 8 000,00 Eur; kitoms veikloms – 4 005,00 Eur); 

• VPS priemonėje “Verslumo skatinimas kaimo vietovėse” Nr.  LEADER-19.2-SAVA-10, 

lėšų likutis buvo – 228 128,00 Eur (didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti buvo 

- 60 000,00 Eur, 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. ir 40 000,00 Eur, kai pareiškėjas yra privatus juridinis arba 

fizinis asmuo – ūkininkas); 

•  VPS priemonėje “Fizinių asmenų verslo kūrimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-11, lėšų likutis 

buvo – 150 396,00 Eur (didžiausia galima parama vienam projektui buvo – 30 000,00 Eur). 
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Visa Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11.  suma buvo 406 529,00 Eur. 

Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis informavo valdybos narius, kad Kvietimo Nr. 11 

metu gauta 12 paraiškų už 304 061,55 Eur: 

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

kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 gautos 5 paraiškos už 

22434,25 Eur, likęs lėšų likutis – 5570,82 Eur; 

• VPS priemonėje “Verslumo skatinimas kaimo vietovėse” Nr.  LEADER-19.2-SAVA-10, 

gautos 5 paraiškos už 221 627,30 Eur, likęs lėšų likutis – 12 172,18 Eur (įskaitant nuo įgyvendintų 

vietos projektų atlikusią lėšų dalį); 

• VPS priemonėje “Fizinių asmenų verslo kūrimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 (EURI 

lėšos), gautos 2 paraiškos už 60 000,00 Eur, likęs lėšų likutis – 90 396,00 Eur. 

 

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis informavo valdybos narius, kad po visų įvykusių 

vienuolikos kvietimų likę nedideli lėšų likučiai žemiau išvardintose priemonėse: 

• VPS priemonėje SAVA-3 likę 65,85 Eur; 

• VPS priemonėje SAVA-4 likę 5 570,82 Eur; 

• VPS priemonėje SAVA-5 likę 7,54 Eur; 

• VPS priemonėje SAVA-8 likę 3,69 Eur; 

• VPS priemonėje SAVA-9 likę 415,23 Eur; 

• VPS priemonėje SAVA-10 likę 12 172,18 Eur. 

 

Pirmininko Juozo Vyto Dainelio manymu, tikslinga šias lėšas apjungti į vieną kurią nors VPS 

priemonę, tuomet būtų galimybė skelbti kvietimą dar vieno projekto įgyvendinimui. VPS lėšų 

perskirstymui tarp atskirų VPS priemonių bus privalu sušaukti vvietos veiklos grupės visuotinį narių 

susirinkimą ir pakeisti vietos plėtros strategiją, todėl tikslinga dar šiek tiek luktelėti, nes tikėtina, jog 

dar atliks šiek tiek lėšų nuo šiuo metu įgyvendinamų vietos projektų. 

 

Posėdžio pirmininkas nurodė, jog VPS priemonėje “Fizinių asmenų verslo kūrimas” Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-11 (EURI lėšos) likusi 90 396,00 Eur lėšų suma ir iki VPS numatytų rodiklių 

pasiekimo šioje priemonėje trūksta dar 3 projektų. 

 

Pirmininkas nurodė, kad Valdybos nariai 2021-08-31 stacionariame valdybos posėdyje Nr. 

VVG-VALD-2021-5 bei 2021-09-10 vykusiame visuotiniame narių susirinkime, protokolo Nr. VVG-

VISUOT-2021-02) buvo informuoti, jog EURI – Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė 

(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“ 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 ir turi būti aiškiai atskirtos nuo kitų VPS lėšų, tas pats vietos projektas negali 

būti finansuojamas ir EURI, ir ne EURI lėšomis, EURI lėšomis remiami vietos projektai turi atskirą 
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vietos projekto atpažinties kodą su žymėjimu „EURI“ (Administravimo taisyklių 76.2.4 p.), todėl 

turimų lėšų likučių kitose VPS priemonėse su šia VPS priemone sujungti nebus galimybės, taigi, 

siekiant spartaus ir efektyvaus vietos plėtros strategijos įgyvendinimo, VVG pirmininkas siūlo skelbti 

šiai VPS priemonei Kvietimą teikti vietos projektus Nr. 12. 

Pirmininkas priminė valdybos nariams apie 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 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. 

Valdymo organo nariai nusišalinimų nepareiškė. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl finansinio sąlygų aprašo svarstymo ir tvirtinimo  Kvietimo Nr. 11. 

priemonei „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 bei kvietimo teikti 

vietos projektus datos nustatymo. 

 

Priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 tikslas: didinti kaimo gyventojų ekonominį stabilumą 

sukuriant palankias sąlygas verslo pradžiai. 

Priemonė 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 ir 

prekyba jais; kirpėjos, siuvėjos, manikiūristės paslaugos; namų tvarkymo ir aplinkos priežiūros 

paslaugos bei kitų prekių ir paslaugų gyventojams teikimas.  

Priemonė nukreipta ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti.  

Investicijos tiesiogiai susijusios su verslumo skatinimu, darbo vietų kūrimu.  

Galimi pareiškėjai: Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai 

asmenys. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 90 396,00 Eur (paramos lėšų likutis). 

Šios priemonės įgyvendinimui 2021 m. rugpjūčio 31 d. vietos veiklos grupės valdybos siūlymu 

(posėdžio Nr. VVG-VALD-2021-5) ir 2021 m. rugsėjo 10 d. vietos veiklos grupės visuotinio narių 

susirinkimo Nr. VVG-VISUOT-2021-02 sprendimu naudojamos papildomai gautos EURI lėšos, skirtos 
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Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugpjūčio 20 raštu Nr. BRK-

9435 „Dėl vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo“.  

 

Paramos suma vienam projektui: iki 22599,00 Eur. Jeigu vietos projektu kuriama mažiau negu 

viena darbo vieta (etatas), planuojamos darbo vietos kainos pagrįstumui įrodyti taikomas pro rata 

principas. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 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. 

Finansavimo šaltiniai: EURI lėšos. 

Posėdžio pirmininkas Juozas Vytas Dainelis kvietime į valdybos posėdį priminė valdybos 

nariams, kad siūlomos tvirtinti finansavimo sąlygos VPS priemonei “Fizinių asmenų verslo kūrimas“ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 buvo pristatytos 2021-12-06 vykusiame nuotoliniame vietos veiklos 

grupės valdybos posėdyje Nr. VVG-VALD-2021-6 ir nuo Kvietimo teikti projektus Nr. 11 menkai 

tepakito. 

 Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis pristatė siūlomus keitimus: 

• Sumažinama maksimali galima paramos suma vienam vietos projektui iš buvusios 

30 000,00 Eur į 22 599,00 Eur; 

• Netinkamų finansuoti išlaidų sąrašas papildytas traktoriais ekskavatoriais; 

• Išplėsta papildoma tinkamumo sąlyga vietos projektui, nurodant, jog tuo atveju, kai kartu 

su paraiška pateikiamas nepilnai parengtas ar visai neparengtas verslo planas, paraiška bus atmetama ir 

neteikiama svarstyti VVG projektų atrankos komitetui. 

VPS priemonių finansavimo sąlygų apraše siūlomas nustatyti mažiausias privalomas surinkti 

balų skaičius pagal vietos projektų atrankos kriterijus – 40 balų, kaip tai numatyta vietos projektų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 88 p. 

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 - XI kvietimuose teikti vietos projektų paraiškas, todėl 

teiktas siūlymas valdybos nariams ir XII kvietime šias išlaidas palikti tinkamas finansuoti. 

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 
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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). 

Priemonės „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 vietos projektų 

atrankos kriterijai: 

• Iš vietos plėtros strategijos atkeltas atrankos kriterijus „Projektu numatyta sukurti naują 

produktą ar paslaugą VVG teritorijos lygmeniu” – 20 balų. Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 4 

lentelę ,,Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“, prie vietos projekto paraiškos 

pateiktus dokumentus ir paraiškoje aprašytą pagrindimą. Inovatyvumo vertinimo subkriterijų 

pagrindimui turi būti pateikti informacijos šaltiniai. Atitiktis vertinama vadovaujantis Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, 

patvirtinta Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 „Dėl 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo 

vertinimo metodikos patvirtinimo“.  

• Iš vietos plėtros strategijos atkeltas atrankos kriterijus „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.)” – 20 balų. Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 4 lentelėje ,,Vietos 

projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ ir 6 lentelėje „Vietos projekto pasiekimų 

rodikliai“ pateiktą informaciją, prie vietos projekto paraiškos pateiktus dokumentus (įsipareigojimas 

sukurti darbo vietą (etatą) konkrečiai atrankos kriterijuje įvardintam asmeniui. 

• Atrankos kriterijui “Pareiškėjas turi projekto metu kuriamo verslo atitinkamą išsilavinimą, 

kvalifikaciją arba darbo patirtį“ – skiriama 20 balų. Atitiktis vietos projekto atrankos kriterijui 

nustatoma vietos projekto paraiškos vertinimo metu pagal paraiškos 4 lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ pateiktą informaciją ir paraiškoje aprašytą pagrindimą. 

Privaloma pateikti išsamų darbuotojo funkcijų aprašymą. Pateikiami dokumentai patvirtinantys 

pareiškėjo išsilavinimą (kvalifikaciją): mokymų įstaigų ar kursų, susijusių su projekte numatyta vykdyti 

veikla, baigimo pažymėjimas; darbo patirtį įrodantys dokumentai: darbo sutarties kopija. 

• Atrankos kriterijui „Įgyvendinant projektą numatyta panaudoti vietos išteklius (vietos 

žaliavas, viešuosius pastatus, gamtos gėrybes, kultūros ir istorijos paveldą)” – skiriama 15 balų. 

Vertinama pagal paraiškos 3 lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, 4 lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ bei verslo plane pateiktą informaciją. 

• Atrankos kriterijui “Projekte numatytos veiklos“ – skiriama iki 25 balų, kuris detalizuojamas 

taip: parama produkcijos perdirbimui ir prekybai ja; technologinių procesų diegimui – 5 balai; parama 

socialinių paslaugų, maitinimo, kirpėjos, siuvėjos, manikiūristės paslaugų organizavimui – 5 balai; 

parama paslaugoms, skirtoms namų tvarkymui ir aplinkos priežiūrai – 5 balai; parama turizmo ir 

laisvalaikio paslaugų organizavimui; suvenyrų gamybai ir prekybai jais – 5 balai ir parama senųjų 

amatų puoselėjimui; tautinio paveldo ir regioninių produktų gamybai ir prekybai jais – 5 balai. 

Vertinama pagal paraiškos 3 lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, 4 lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“, 6 lentelėje „Vietos projekto pasiekimų rodikliai“  bei 
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verslo plane pateiktą informaciją. Tradicinių amatų sąrašas pateiktas Etninės kultūros globos tarybos 

2004 m. gegužės 26 d. nutarime Nr. TN-5 „Tradicinių amatų ir verslų sąrašas“. 

Tinkamumo sąlygose tinkamoms finansuoti išlaidoms vietos projekte numatytai veiklai vykdyti 

skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujos statybos, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto 

išlaidos yra iki 50 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. 

Bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis: tinkamos 

finansuoti vietos projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip nuo vietos projekto 

pateikimo dienos ir ne vėliau kaip iki vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, išskyrus vietos projekto 

bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių 

iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos.  

Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas: 

• Įrangos, įrenginių, įrankių, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir 

programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto 

įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos. 

• Transporto priemonių, atitinkančių Vietos projektų administravimo taisyklių 27.1 papunktyje 

nurodytus reikalavimus, įsigijimo išlaidos. 

• 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. 

• Vietos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja 

statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. 

• Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame 

įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir 

nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios 

infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos). 

• Atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su 

aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) 

projekto aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos, susijusios su 

nekilnojamojo turto statyba ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu. 

• Vietos projekto viešinimo išlaidos. 

• Netiesioginės vietos projekto išlaidos. Netiesioginės vietos projekto išlaidos, kurioms 

apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas – fiksuotoji norma, apskaičiuotos pagal 

Vietos projektų administravimo taisyklių 6 priede pateikiamą aprašą ir neviršijančios jame nustatytų 

ribų. 

Iš vietos plėtros strategijos perkeltas specialusis reikalavimas, taikomas pareiškėjui: pareiškėjas 

ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos negali būti susijęs su juridiniais asmenimis 

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

Papildomi vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai: 

• Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 12 mėn. nuo vietos projekto vykdymo 

sutarties pasirašymo dienos. Tokia vietos projektų įgyvendinimo trukmė galiojo ir Kvietimuose teikti 

paraiškas Nr. 9 - Nr. 11. Projektų įgyvendinimo trukmė sumažinta atsižvelgiant į likusį laikotarpį vietos 
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plėtros  strategijos įgyvendinimui, 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 24.12. p. vietos projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 

2025 m. liepos 1 d. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022 m. sausio 11 d.). Taigi, susidarius 

situacijai, kai dėl vienų ar kitų priežasčių vietos projektas atsiimamas, būtina turėti laiko tarpo rezervą 

naujo kvietimo paskelbimui  atlikusioms vietos plėtros strategijos lėšoms bei naujai pateikto vietos 

projekto įgyvendinimui. 

• Pradėti projekto įgyvendinimo darbus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties 

pasirašymo dienos.  Įgyvendinimo darbų pradžia – laikas, kai pradedami su investicija susiję faktiniai 

statybos darbai arba prisiimamas pirmasis teisiškai privalomas sutartinis įsipareigojimas užsakyti ir 

(arba) įsigyti įrenginius, arba bet kuris kitas įsipareigojimas, dėl kurio investicija tampa neatšaukiama, 

priklausomai nuo to, kuris įvykis pirmesnis. Nekilnojamojo turto pirkimas ir parengiamieji darbai, pvz., 

leidimų gavimas, nelaikomi darbų pradžia. 

• Iki projekto įgyvendinimo pabaigos sukurti numatytas naujas darbo vietas, susijusias su 

projekto veikla, kuriai prašoma paramos, ir išlaikyti jas iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. 

Įsipareigojimo sukurti ir išlaikyti naujas darbo vietas laikymosi vertinimo tvarka nustatyta Projektų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos 

darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-718 „Dėl Projektų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos 

darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (pagal galiojančią 

aktualią redakciją). 

• Projekto įgyvendinimo metu ir projekto kontrolės laikotarpiu užtikrinti atitiktį atrankos 

kriterijams, už kuriuos projektui suteikiami balai. 

 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 negauta. 

 NUTARTA („už“ – 10, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 0):  patvirtinti finansinių sąlygų aprašą 

Kvietimo Nr. 12. priemonei „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 

(pridedamas FSA). 

Bendru sutarimu nutarta patvirtinti Kvietimo Nr. 12. teikti vietos projektus skelbimo formą 

priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Bendra Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12. biudžeto 

suma yra 90 396,00 (EURI lėšos).  

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., kvietimą teikti vietos projektus skelbti rajoniniame laikraštyje 

“Draugas”, skelbiant tik esminę (trumpą) informaciją ir pateikiant nuorodą į vietos veiklos grupės 
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interneto svetainę www.sakiukrastovvg.lt, kurioje bus galima rasti visą išsamią informaciją ir 

dokumentus. Informaciją apie kvietimą paskelbti 2022 m. vasario 4 d. rajoniniame laikraštyje, t. y. ne 

vėliau kaip 15 darbo dienų iki vietos projektų paraiškų priėmimo pradžios, taip sudarant galimybę 

potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams iš anksto susipažinti su kvietimo taisyklėmis, 

reikalavimais, paliekant laiko apmąstyti vietos projekto idėją ir skiriant pakankamai laiko reikiamų 

dokumentų surinkimui. 

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., kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų finansavimo sąlygų 

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

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 2022 m. vasario 28 d. 

8.00 val. iki 2022 m. kovo 31 d. 14.00 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: 

Bažnyčios g. 4 K1, Šakiai  arba el. paštu sakiuvvg@gmail.com. Konsultacijos dėl vietos projektų 

paraiškų teikimo nebebus teikiamos telefonu, nes raštu ar asmeniui atvykus yra didesnė galimybė 

aiškiau ir išsamiau suteikti potencialiam pareiškėjui reikalingą informaciją. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė                                                                  

http://www.sakiukrastovvg.lt/
http://www.sakiukrastovvg.lt/
mailto:sakiuvvg@gmail.com

