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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2022 m. vasario 28 d.  Nr. VVG-VALD-2022-3 

Šakiai 

 

Posėdis įvyko:  11.00 val. 

Posėdžio pirmininkas: Redas Juškaitis, kolegialaus valdymo organo narys 

Posėdžio sekretorė:     Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė 

                                     

Dalyvauja:  6 (iš 11) Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių: <...> 

(sąrašas pridedamas). 

Dalyvauja Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotoja: 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 (2016 m. kovo 4 d. redakcija, patvirtinta 

Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 2) IV skyriaus „Valdybos 

posėdžių darbo organizavimas“ 19 p. nustatyta tvarka informuoti apie šaukiamą valdybos posėdį, jo 

vietą, laiką ir darbotvarkės projektą (kvietimas dalyvauti valdybos posėdyje su posėdžio darbotvarke 

pridedama). 

Vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento 24 p., kadangi 

posėdyje negalėjo dalyvauti kolegialaus valdymo organo pirmininkas Juozas Vytas Dainelis, 

vadovauti šiam valdybos posėdžiui iš posėdyje dalyvaujančių valdybos narių tarpo bendru sutarimu 

išrinktas laikinas posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis. 

Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis  pristatė valdybos posėdžio darbotvarkę. Valdybos 

posėdžio nariai darbotvarkei pritarė vienbalsiai. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl UAB „Kartai“ vietos projekto „Įmonės modernizavimas ir veiklų plėtra“ Nr. ŠAKI-

LEADER-3A-D-3-4-2019/ 42VS-PV-19-1-08587-PR001 įgyvendinimo (pateikto prašymo pratęsti 

vietos projekto įgyvendinimo terminą). 

 

1. SVARSTYTA. Dėl UAB „Kartai“ vietos projekto „Įmonės modernizavimas ir veiklų 

plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-4-2019/ 42VS-PV-19-1-08587-PR001 įgyvendinimo. 

 Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis valdybos nariams pristatė 2022 m. vasario 22 d. Šakių 

krašto vietos veiklos grupės gautą vietos projekto vykdytojo UAB „Kartai“ raštą „Prašymas pratęsti 

mokėjimo prašymų pateikimo datą“ trečią kartą keisti 2020 m. kovo 9 d. vietos projekto  vykdymo 

sutartį bei 2022 m. vasario 25 d. UAB „Kartai“ papildomai pateiktus dokumentus ir paaiškinimus dėl 

įmonės veiksmų. Su svarstomu klausimu susiję dokumentai (UAB „Kartai“ 2022 m. vasario 22 d. ir 

2022 m. vasario 25 d. raštai su papildomais dokumentais, vietos veiklos grupės 2022 m. vasario 23 d. 

raštai UAB “Kartams” ir Šakių rajono savivaldybei, 2022 m. vasario 25 d. gautas atsakymas iš Šakių 

rajono savivaldybės, vietos veiklos grupės 2022 m. vasario 25 d. elektroniniai laiškai UAB 
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“Kartams”) 2022 m. vasario 27 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com išsiųsti visiems valdymo 

organo nariams susipažinimui. Taip pat šie dokumentai 2022 m. vasario 27 d. išsiųsti Nacionalinės 

mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos L. e. p. Kaimo plėtros ir paramos regionams 

departamento LEADER priemonių skyriaus vedėjai Ievai Mizejė. 

  Vietos projektas įgyvendinamas pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės Vietos plėtros 

strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – 

VPS) priemonės „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių 

plėtojimas“ Nr. LEADER-SAVA-5 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – FSA), 

patvirtintą Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. 

VVG-VALD-2019-3, kurio 4.3. punkto “Vietos projekto vykdytojo ir jo partnerių įsipareigojimai” 

4.3.2.1. papunktyje nurodyta įgyvendinti vietos projektą per laikotarpį, neviršijantį 24 mėnesių nuo 

paramos sutarties pasirašymo dienos. Trišalė vietos projekto vykdymo sutartis tarp Nacionalinės 

mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Šakių krašto vietos veiklos grupės ir projekto 

vykdytojo UAB “Kartai” pasirašyta 2020 m. kovo 9 d., taigi vietos projekto „Įmonės modernizavimas 

ir veiklų plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-4-2019/ 42VS-PV-19-1-08587-PR001 įgyvendinimui 

numatytas terminas – ne ilgesnis kaip 2022 m. kovo 9 d. UAB “Kartai” 2022 m. vasario 22 d. raštu 

prašo šį terminą pratęsti <...>.  

<...> 

Vietos veiklos grupės valdyba, išsamiai apžvelgusi UAB “Kartai” įgyvendinamo vietos 

projekto situaciją, išanalizavusi UAB “Kartai” ir Šakių rajono savivaldybės pateiktą informaciją bei 

vietos projekto įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus, balsuoja šiuo darbotvarkės klausimu. 

NUTARTA (vienbalsiai): nepritarti vietos projekto vykdytojo UAB „Kartų“ prašymui pratęsti 

vietos projekto įgyvendinimo terminą, viršijant finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Šakių krašto 

vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3, 

4.3. punkto “Vietos projekto vykdytojo ir jo partnerių įsipareigojimai” 4.3.2.1. papunktyje nurodytą 

vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį.  Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos 

šio valdybos posėdžio metu ar UAB “Kartams” pateikus naują informaciją ir dokumentus, galinčius 

turėti reikšmės UAB “Kartų pateikto prašymo dėl vietos projekto įgyvendinimo termino pratęsimo, 

esant išimtinėms svarbioms aplinkybėms, vietos veiklos grupės valdyba netmeta galimybės šį 

klausimą svarstyti pakartotinai. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Redas Juškaitis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 
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