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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2022 m. kovo 25 d.  Nr. VVG-VALD-2022-4 

Šakiai 

 

Posėdis įvyko:  13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, kolegialaus valdymo organo pirmininkas 

Posėdžio sekretorė:     Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė 

                                     

Dalyvauja:  7 (iš 11) Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių: pilietinės 

visuomenės sektorius: Rita Dumbliauskė, Aurimas Staugaitis ir Martynas Mockevičius, verslo 

sektorius: Juozas Vytas Dainelis ir Tadas Bybartas, valdžios sektorius: Aušra Slidziauskienė ir Redas 

Juškaitis (sąrašas pridedamas). 

Dalyvauja Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojos: VPS administratorė Alina 

Baltrušaitienė, VPS finansininkė Ona Protopopova ir VPS viešųjų ryšių specialistė Rima Rauktienė. 

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“ 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 2021 metų veiklos ataskaitos ir finansinės 

atskaitomybės svarstymo ir teikimo jas tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui; 

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo; 

3. Dėl pritarimo teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 

priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ kaimo vietovių 

vietos plėtros strategijai, skirtai Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 m. projektams, 

parengti; 

4. Dėl pritarimo viešųjų pirkimų organizavimui ir sutarties su pirkimų laimėtoju pasirašymui 

knygos apie 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos laikotarpiu įgyvendintus projektus 

išleidimui; 

5. Dėl Žvirgždaičių miestelio bendruomenės įstojimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės 

narius; 

6. Dėl VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ prašymo atleisti nuo nario 

mokesčio mokėjimo už 2022 m.; 

7. Kiti klausimai.                                                                           
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1. SVARSTYTA. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2021 metų veiklos ataskaitos ir 

finansinės atskaitomybės svarstymo ir teikimo jas tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis pristatė, kad vadovaujantis 2015 m. 

lapkričio 27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės įstatų 9.2.7. p. pirmininkas „rengia vietos veiklos 

grupės ataskaitą bei teikia ją svarstyti vietos veiklos grupės valdybai“, pateikė parengtą veiklos 

ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2021 metus (pridedama). Veiklos ataskaitą už 2021 m. pristatė 

Šakių krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos administratorė Alina Baltrušaitienė, o 

finansinę atskaitomybę pristatė vietos plėtros strategijos finansininkė Ona Protopopova. Su veiklos 

ataskaita ir finansine atskaitomybe valdybos nariai buvo supažindinti iš anksto, šiuos dokumentus 

2022 m. kovo 21 d. išsiunčiant kartu su elektroniniu laišku, kuriuo kviečiamas valdybos posėdis. 

Pastabų, papildymų ar pataisymų 2021 m. veiklos ataskaitai ir finansinei atskaitomybei valdybos 

nariai nepareiškė. Pirmininkas pasiūlė kolegialaus valdymo organo nariams, vadovaujantis įstatų 

8.5.4. p., svarstyti pirmininko parengtą vietos veiklos grupės ataskaitą bei finansinę atskaitomybę ir, 

jai pritarus, vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės įstatų 9.2.7. p., teikti ją tvirtinti 

visuotiniam narių susirinkimui. 

NUTARTA (vienbalsiai): pritarti Šakių krašto vietos veiklos grupės 2021 metų ataskaitai su 

jos sudėtine dalimi finansine atskaitomybe ir teikti ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis priminė, jog vadovaujantis 2015 m. 

lapkričio 27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės įstatų 8.5.1. p. valdybos funkcija „inicijuoti 

visuotinio narių susirinkimo sušaukimą“. Įstatų 7.4. p. nustatyta, kad visuotinis narių susirinkimas turi 

įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Jame pagal Įstatų 7.1.8. p. turės 

būti svarstoma ir tvirtinama metinė vietos veiklos grupės veiklos ir finansinė ataskaita.  

Pirmininkas pasiūlė visuotinį narių susirinkimą organizuoti nuo skelbimo apie visuotinio narių 

susirinkimo sušaukimą paskelbimo spaudoje dienos, t. y. nuo 2022.03.29 iki 2022.04.05 imtinai ir 

pasiūlė visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę: 

1.  Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2021 m. veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimo. 

Kolegialaus valdymo organo pirmininkas Juozas Vytas Dainelis, matydamas, kaip sunku į 

susirinkimus fiziškai sukviesti žmones dėl jų didelio užimtumo tiesioginiuose savo darbuose ir reikalų 

gausoje, pasiūlė valdybos nariams visuotinį narių susirinkimą organizuoti virtualiu būdu, taikant 

rašytinę procedūrą – kiekvienam nariui pateikiant balsavimo anketą, kurią užpildęs asmuo išreikštų 

savo valią visuotiniame susirinkime svarstomu klausimu. 

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis paaiškino valdybos nariams, jog  pagal 2015 m. lapkričio 

27 d. įstatų 7.7. p. apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbta Šakių rajono 

laikraščiuose „Valsčius“ ir „Draugas“, bet dėl objektyvių aplinkybių laikraštyje „Valsčius“ skelbimo 

įdėti nebus galimybės, nes šis laikraštis nuo 2016 m. rugsėjo 17 d. nebeleidžiamas. Šią situaciją turime 

nuo 2016 metų, bet dar 2016 metais buvo konsultuotasi su VĮ Registrų centro Marijampolės filialo 

vedėja, kuri patikino, kad visuotinio narių susirinkimo sušaukimas bus atliktas teisėtai net ir tuo 

atveju, jei informacija bus paskelbta tik rajoniniame laikraštyje „Draugas“, nes skelbimo įdėti į abu 
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paminėtus laikraščius tiesiog nėra galimybės dėl nuo vietos veiklos grupės nepriklausančių 

aplinkybių. 

NUTARTA (vienbalsiai): organizuoti visuotinį narių susirinkimą virtualiu būdu, taikant 

rašytinę procedūrą nuo 2022.03.29 iki 2022.04.05 imtinai ir patvirtinti visuotinio narių susirinkimo 

darbotvarkę:  

1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2021 m. veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimo. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 

programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ kaimo vietovių 

vietos plėtros strategijai, skirtai Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 m. projektams, parengti. 

VPS administratorė Alina Baltrušaitienė paaiškino valdybos nariams, kad 2022 m. kovo 2 d. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-147 buvo patvirtintos Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji 

parama“ įgyvendinimo taisyklės (Toliau – Įgyvendinimo taisyklės), taikomos projektams, skirtiems 

2023–2027 m. vietos plėtros strategijoms parengti. Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, jog 

paraiškos forma ir Įgyvendinimo taisyklės susipažinimui valdybos nariams 2022 m. kovo 21 d. buvo 

išsiųstos elektroniniu laišku, kuriuo kviečiamas valdybos posėdis. Darbuotoja paaiškino, jog nuo 2022 

m. balandžio 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. bus renkamos paraiškos paramai gauti. Įgyvendinimo 

taisykių 24 p. nurodyta, jog galima didžiausia paramos suma vienos vietos plėtros strategijos 

parengimui yra 20 000 Eur. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų 

(Įgyvendinimo taisykių 25 p.).  

Darbuotoja A. Baltrušaitienė pristatė Projektų atrankos kriterijus (Įgyvendinimo taisyklių 20 

p.) ir paaiškino, jog pagal Įgyvendinimo taisyklių 21 p. parama teikiama paraiškoms, surinkusioms ne 

mažiau kaip 50 atrankos balų: 

 

Eil. 

Nr. 
Projektų atrankos kriterijai  

Balų 

skaičius 

1. Atstovavimas teritorijai ir vietos gyventojų įtraukimas į VPS rengimą: 50 

1.1. 
pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės ir verslo sektoriaus 

atstovą iš visų pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų 
50 

1.2. 
pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo 

sektoriaus atstovą iš visų pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų 
40 

1.3. 
pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo 

sektoriaus atstovą iš 4/5 pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų 
30 

1.4. 
pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo 

sektoriaus atstovą iš 3/5 pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų 
20 

1.5. 
pareiškėjo nariais yra bent po vieną pilietinės visuomenės arba verslo 

sektoriaus atstovą iš 2/5 pareiškėjo atstovaujamos teritorijos seniūnijų 
10 

2. Pareiškėjo kolegialaus valdymo organo kompetencijų įvairovė  

(atitiktis kriterijui vertinama pagal asmenų, esančių pareiškėjo kolegialaus 

valdymo organo nariais ir turinčių mokslo ar ekspertinių      žaliosios 

pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų    žinių arba pareiškėjas sudaro 

 

 

25 
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patariamąją novatorių darbo grupę, pasitelkdamas mokslo ar ekspertinių 

žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų žinių ekspertus arba turi 

sudarytą bendradarbiavimo, partnerystės sutartį su mokslo įstaigomis) 

2.1. 

pareiškėjo kolegialaus valdymo organe yra narių, turinčių mokslo ar 

ekspertinių žinių šiose srityse: žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) 

miestų arba pareiškėjas sudaręs patariamąją novatorių darbo grupę, 

pasitelkdamas mokslo ar ekspertinių žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir 

(ar) miestų žinių ekspertus, arba turi sudarytą bendradarbiavimo, partnerystės 

sutartį su mokslo įstaigomis 

(vertinama pagal konkretaus asmens mokslo studijų diplomą, profesinę patirtį 

konkrečioje srityje (įvardijant), mokslinius, tiriamuosius darbus (pateikiant 

aktualias nuorodas, kurias sekant galima susipažinti su jų turiniu) 

25 

3. Pareiškėjo patirtis rengiant ir įgyvendinant VPS pagal KPP: 15 

3.1. 

pareiškėjo 2020 m. atlikto VPS įgyvendinimo tarpinio pažangos vertinimo 

rezultatams nebuvo pratęstas vertinimo laikas ir 2021-06-30 pasiekti VPS 

įgyvendinimo tarpiniai rezultatai buvo ne žemesni kaip 70 proc. nuo pirminio 

VPS tikslo 

15 

3.2. 
pareiškėjas – nauja partnerystė, įvertinama didžiausiomis atrankos balų 

reikšmėmis pagal 1 ir 2 kriterijus 
10 

3.3. 

pareiškėjo pagal KPP įgyvendinama VPS, 2020 m. atlikto VPS įgyvendinimo 

tarpinio pažangos vertinimo rezultatams buvo pratęstas vertinimo laikas, 

tačiau 2021-06-30 pasiekti VPS įgyvendinimo tarpiniai rezultatai buvo ne 

žemesni kaip 70 proc. nuo pirminio VPS tikslo 

5 

4. Pareiškėjo gebėjimai administruoti projektus:  10 

4.1. 

pareiškėjui įgyvendinant projektus pagal KPP priemones nebuvo pritaikyta 

sankcijų (įskaitant ir drausminamąją sankciją – rašytinį įspėjimą) (vertinama 

informacija paraiškos pateikimo dieną pagal viešųjų pirkimų, mokėjimo 

prašymų ir galutinių ir metinių projekto įgyvendinimo ataskaitų vertinimo 

duomenis)  

10 

 Didžiausia galima balų suma: 100 

 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, jog tinkamos finansuoti yra VPS rengimo išlaidos ir VPS 

administravimo išlaidos.    

VPS rengimo išlaidos nurodytos Įgyvendinimo taisyklių 27 p.: 

“27.1. VVG mokymai, susiję su VPS rengimu bei pasiruošimu ją administruoti (įskaitant 

atlygį lektoriui, mokymų patalpų nuomą, konferencinės įrangos, skirtos mokymo kursams vykdyti, 

nuomą, kavos pertraukėles); 

27.2. VVG teritorijos tyrimai (pvz., apklausos, analizės, duomenų apibendrinimas), susiję su 

VPS rengimu; 

27.3. konsultacijos, susijusios su VPS rengimu ir pasiruošimu ją administruoti. 

Rekomenduojama pasitelkti asmenį, kuris yra kompetentingas strateginių dokumentų rengimo, 

LEADER ar NVO projektų inicijavimo ir įgyvendinimo srityje; 
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27.4. statistinės informacijos, reikalingos VPS rengti ir įgyvendinti, įsigijimas; 

27.5. viešųjų ryšių veiksmai, susiję su VVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir 

juridinių) įtraukimu į VPS rengimą ir VVG veiklos bei parengtos VPS viešinimu (pvz., darbinio 

pobūdžio informacinių renginių, susitikimų (VVG su teritorijos gyventojais, veikiančių įmonių, 

organizacijų, savivaldos, verslo atstovais ir pan.) organizavimo išlaidos (įskaitant kelionių ir (arba) 

transporto nuomos, patalpų nuomos, konferencinės įrangos nuomos, maitinimo paslaugų išlaidas), ir 

kitos su viešinimu susijusios išlaidos; 

27.6. dalyvavimas VVG tinkle, nacionaliniuose ir Europos tinkluose, priemonės „LEADER 

programa“ įgyvendinimo renginiuose, kurie susiję su VPS rengimu ir pasirengimu ją įgyvendinti. 

Išlaidos negali viršyti ribojimų, nustatytų VPS administravimo taisyklėse”. 

VPS administravimo išlaidos nurodytos Įgyvendinimo taisyklių 28 p.: 

“28.1. atlyginimai VVG darbuotojams mokant ne didesnį, nei nustatytas VPS administravimo 

taisyklėse, darbo užmokestį. Asmuo, gaunantis darbo užmokestį iš administravimo lėšų pagal 

Taisykles, VVG tuo pačiu metu gali dirbti ne daugiau kaip vieną etatą.  

28.2. su VVG veiklos išlaikymu susijusios išlaidos, nurodytos VPS administravimo 

taisyklėse”. 

VPS administratorė Alina Baltrušaitienė paaiškino, jog pagal Įgyvendinimo taisyklių 26.6. p., 

tinkamomis finansuoti projekto išlaidos laikomos nuo paramos sutarties pasirašymo datos iki 2025 m. 

rugsėjo 1 d. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, kad pati paraiškos forma naujojo laikotarpio vietos 

plėtros strategijos rengimui dar nėra patvirtinta. Žemės ūkio ministerija ją žada parengti iki 2022 m. 

pabaigos, bet naujajame laikotarpyje negalima tikėtis mažesnės apimties paraiškos formos nei ji buvo 

2014 – 2020 m. periode, nes paraiškos forma rengiama pagal Europos Sąjungos reglamentą, todėl 

laisvės keisti paraiškos formos dalis nelieka. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis pakvietė valdybos narius balsuoti. 

NUTARTA (vienbalsiai): pritarti teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 

programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ kaimo vietovių 

vietos plėtros strategijai, skirtai Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 m. projektams, parengti. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo viešųjų pirkimų organizavimui ir sutarties su pirkimų 

laimėtoju pasirašymui knygos apie 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos laikotarpiu 

įgyvendintus projektus išleidimui. 

VPS administratorė Alina Baltrušaitienė paaiškino valdybos nariams, kad įgyvendinant 

bendruomenių inicijuotą viensektorę Šakių krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją 

„Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KM-15-1-

06803 (Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonė „LEADER“), jos įgyvendinimo 

viešinimas yra privalomas. Kaip vieną iš vietos projektų rezultatus viešinančių priemonių vietos 

veiklos grupė 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 10 lentelėje “VPS įgyvendinimo veiksmų 

planas” yra numačiusi išleisti knygą. Tai būtų reprezentatyvus lietuvių ir užsienio kalbomis albumo 

tipo leidinys, taip pat jis būtų išleistas ir elektroniniu formatu, skirtas pateikčiai internete. Darbuotoja 

A. Baltrušaitienė priminė, kad pirmą kartą apie tokio pobūdžio knygos išleidimą kalbėta 2020 m. 
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rugsėjo 21 d. vykusiame valdybos posėdyje, protokolo Nr. VVG-VALD-2020-06, taigi, parengiamieji 

darbai knygos leidybai užsitęsė. 

Valdybos nariai diskutavo dėl planuojamo išleisti leidinio tiražo, skaitytojų rato, aktualumo. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis pakvietė valdybos narius balsuoti. 

 NUTARTA (vienbalsiai): pritarti viešųjų pirkimų organizavimui ir sutarties su pirkimų 

laimėtoju pasirašymui knygos apie 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos laikotarpiu 

įgyvendintus projektus išleidimui. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Žvirgždaičių miestelio bendruomenės įstojimo į Šakių krašto vietos 

veiklos grupės narius.  

Pirmininkas pristatė valdybos nariams Žvirgždaičių miestelio bendruomenės pirmininkės 

Danguolės Pranckevičienės 2022 m. kovo 3 d. prašymą dėl įstojimo į Šakių krašto vietos veiklos 

grupės narius. Prašymas buvo išsiųstas valdybos nariams susipažinti kartu su kvietimu į valdybos 

posėdį. 

Simboliška, bet lygiai tą pačią dieną prieš du metus, t. y. 2020 m. kovo 3 d., ši bendruomenė 

buvo pateikusi prašymą išbraukti Žvirgždaičių miestelio bendruomenę iš Šakių krašto vietos veiklos 

grupės narių, nes Žvirgždaičių miestelio bendruomenė nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. nevykdė jokios ūkinės 

veiklos ir nedalyvavo jokioje projektinėje veikloje. Prašymas išstoti iš vietos veiklos grupės narių 

buvo patenkintas 2020 m. birželio 22 d.  vykusiame valdybos posėdyje, protokolo Nr. VVG-VALD-

2020-04. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis pasidžiaugė, kad ši bendruomenė 

atnaujino savo veiklą, išsirinko naują bendruomenės pirmininkę bei valdybą ir ėmėsi projektinės 

veiklos. 

 Bendruomenės buveinė yra Žvirgždaičių mstl., Antaninos Liorentaitės g. 18, Šakių r., 

įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2009 m. lapkričio 13 d. Bendruomenės 

teisinė forma yra asociacija. Bendruomenės tikslai: vienyti Žvirgždaičių miestelio gyventojus ir iš jo 

kilusius žmones; ugdyti gyventojų bendruomeniškumą; rūpintis Žvirgždaičių miestelio žmonių ir 

krašto gerove; teikti socialines paslaugas Žvirgždaičių krašto gyventojams; skatinti domėjimąsi 

Žvirgždaičių miestelio ir krašto istorija; ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę;vienyti 

narius bendrai veiklai; stiprinti narių tarpusavio bendradarbiavimą; rengti ir teikti paraiškas įvairiems 

fondams ir programoms. Bendruomenė vienija net 82 Žvirgždaičių miestelio gyventojus ir iš jo 

kilusius žmones (Žvirgždaičių miestelio bendruomenės visuotinio ataskaitinio susirinkimo 2022 m. 

vasario 25 d. protokolo Nr. 1 duomenys). 

Bendruomenės organai: vienasmenis atstovavimas – pirmininkas, kolegialus organas – taryba 

ir aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas. Pagal  Žvirgždaičiių miestelio 

bendruomenės 2009 m. spalio 5 d. įstatų, įregistruotų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 

2009 m. lapkričio 13 d., 36.1 papunktį, bendruomenei santykiuose su trečiaisiais asmenimis 

vienasmeniškai atstovauja pirmininkas. Pirmininkė nuo  nuo 2021 m. balandžio 16 d. (išrinkimo data)  

yra Danguolė Pranckevičienė. Tarybą sudaro 6 asmenys, kolegialaus valdymo organe veikiantys nuo 

2021 m. balandžio 16 d. (išrinkimo į valdymo organą data). 

 Pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. lapkričio 27 d. įstatų 5.2. p., juridinis asmuo, 

norintis tapti vietos veiklos grupės nariu, pateikia prašymą vietos veiklos grupės valdybai. Vietos 
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veiklos grupėje juridiniam asmeniui atstovauja jo steigimo dokumentuose nustatytas ar jo įgaliotas 

(deleguotas) atstovas (fizinis asmuo). Žvirgždaičių miestelio bendruomenės visuotinio ataskaitinio 

susirinkimo 2022 m. vasario 25 d. (protokolo Nr. 1) 5 klausimu nutarta, kad Žvirgždaičių miestelio 

bendruomenę Šakių krašto vietos veiklos grupėje atstovaus bendruomenės narė Asta Baubonienė. 

Pagal naujų narių priėmimo į Šakių krašto vietos veiklos grupę, jų veikimo ir pašalinimo ar 

atšaukimo iš jos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 

m. lapkričio 23 d. visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 11, kartu su prašymu dėl stojimo į VVG 

narius pateikiama juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija (Aprašo 9.2. p.), įstatų kopija 

(Aprašo 9.3. p.) ir juridinio asmens kompetentingo valdymo organo susirinkimo protokolas, kuriame 

būtų užfiksuotas sprendimas juridiniam asmeniui tapti vietos veiklos grupės nariu (Aprašo 9.3. p.). 

Pagal Aprašo 5. punktą „Nariais gali būti tik asmenys, betarpiškai susiję su Šakių rajonu, t. y. kurie 

registruoti Šakių rajone ir/arba vykdantys socialinę <...> veiklą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje 

– nustatytoje Vietos veiklos grupės veikimo teritorijoje“. 

 Asociacija Žvirgždaičių miestelio bendruomenė kartu su prašymu įstoti į vietos veiklos grupės 

narius pateikė visus įstojimuio būtinus dokumentus, asociacija veikia Šakių rajono savivaldybės 

teritorijoje, sutampančia su Šakių krašto VVG veikimo teritorija, asociacijos tikslai siejasi su vietos 

veiklos grupės tikslais ir vietos plėtros strategijos priemonėmis. 

 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) patvirtinti Žvirgždaičių miestelio bendruomenę nauja Šakių 

krašto vietos veiklos grupės nare. Apie priimtą sprendimą informuoti Žvirgždaičių miestelio 

bendruomenę raštu. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ prašymo atleisti 

nuo nario mokesčio mokėjimo už 2022 m. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis pristatė valdybos nariams VšĮ 

„Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ 2022 m. kovo 21 d. raštą „Dėl įstaigos 

likvidavimo ir nario mokesčio“ (prašymas buvo išsiųstas valdybos nariams susipažinti kartu su 

kvietimu į valdybos posėdį), kuriuo informuojama, kad remintis 2021 m. spalio 25 d. visuotinio 

dalininkų susirinkimo sprendimu, VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras“ yra 

likviduojamas, siekiant optimizuoti įstaigų, kurių steigėjas ir dalininkas yra Šakių rajono savivaldybė, 

skaičių, konsoliduoti susijusių įstaigų veiklas, stiprinti esamus resursus. Turizmo informacijos centro 

funkcijos ir turizmo plėtros programos vykdymas po likvidavimo bus deleguojamas VšĮ „Šakių verslo 

informacijos centrui“, kuris taps VšĮ „Šakių turizmo ir verslo informacijos centru“. VšĮ „Šešupės 

euroregiono turizmo informacijos centro“ likvidavimo pabaiga numatyta tuomet, kai bus užbaigtos 

įgyvendinto vietos projekto „Šakių gidų rengimo kursai“ Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-8-4-2020/ 

42VS-PV-20-1-11626-PR001, teikto  pagal  Šakių krašto vietos veiklos grupės  Kvietimo teikti vietos 

projektus Nr. 3 vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą, taikomą VPS priemonei „Vietos projektų 

pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, patvirtintą Šakių 

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

2019-3 galutinio mokėjimo prašymo paramai gauti ir vietos projekto įgyvendinimo galutinės 

ataskaitos vertinimo procedūros. Įstaigos likvidavimo data preliminariai numatyta 2022 m. kovo 31 

d. Dėl šių aplinkybių VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras“ prašo netaikyti narystės 

Šakių krašto vietos veiklos grupėje mokesčio už 2022 metus. 
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Pirmininkas J. V. Dainelis kalbėjo, jog 2015 m. rugsėjo 22 d. Šakių krašto vietos veiklos 

grupės visuotinio narių susirinkimo, protokolo Nr. 9, darbotvarkės 3 klausimu “Kiti klausimai (dėl 

nario mokesčio tvarkos papildymo)” “Šakių krašto vieto veiklos grupės stojamojo įnašo ir nario 

mokesčio mokėjimo tvarka” buvo papildyta 8 punktu, nustatant, jog “VVG valdyba  turi teisę dalinai 

arba visiškai atleisti nuo VVG nario mokesčio mokėjimo, VVG nariui pateikus motyvuotą raštišką 

prašymą”, todėl siūlo valdybai  atleisti  šią organizaciją nuo nario mokesčio mokėjimo už 2022 metus 

dėl artimiausiu metu numatomo likvidavimo. 

 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) atleisti VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos 

centrą“ nuo nario mokesčio mokėjimo už 2022 metus. Apie priimtą sprendimą informuoti organizaciją 

raštu. 

 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

 Kitų klausimų nebuvo pateikta ir svarstoma. 

NUTARTA: nutarimų nepriimta. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 

 


