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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2022 m. birželio 9 d.  Nr. VVG-VALD-2022-5 

Šakiai 

 

Posėdis įvyko:  13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas: Redas Juškaitis, kolegialaus valdymo organo narys 

Posėdžio sekretorė:     Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė 

                                     

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

visuomenės sektorius: Vaida Brazaitienė, Ona Baltrušaitienė, Aurimas Staugaitis ir Martynas 

Mockevičius, verslo sektorius: Mindaugas Žindžius ir Tadas Bybartas, valdžios sektorius: Aušra 

Slidziauskienė ir Redas Juškaitis (sąrašas pridedamas). 

Dalyvauja Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojos: VPS administratorė Alina 

Baltrušaitienė 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). 

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 Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo; 

2. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo; 

3. Dėl atsakingo asmens už projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto vietos veiklos 

grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimui“ Nr. 42PP-KM-22-1-03984-

PR001 administravimą paskyrimo; 

4. Dėl VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ išstojimo iš Šakių krašto VVG 

narių.; 

5. Dėl Turčinų kaimo bendruomenės centro išstojimo iš Šakių krašto VVG narių; 

6. Kiti klausimai.                                                                        
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1. SVARSTYTA. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategijos keitimo. 

VPS administratorė A. Baltrušaitienė apžvelgė 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo eigą. Ji priminė valdybos nariams, kad 2021 m. 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 m. birželio 30 d. imtinai 

(Administravimo taisyklių 801.1. p.) (skaičiuoti tik Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 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 m. rugpjūčio 31 d. Nacionalinė 

mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugpjūčio 20 d. 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 skyrė papildomas lėšas 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.), kurios 

2021 m. rugsėjo 10 d. vykusio Šakių krašto VVG visuotinio narių susirinkimo sprendimu (protokolo 

Nr. VVG-VISUOT-2021-02) buvo integruotos į jau įgyvendinamą vietos plėtros strategiją (į VPS I 

prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonę „Verslumo skatinimas kaimo 

vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10). 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė priminė, jog  visoms vietos veiklos grupėms, nepriklausomai nuo 

pasiekto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangos lygio, 2021 m. buvo skirtos  ir EURI lėšos 

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

po COVID-19 krizės paremti (Administravimo taisyklių 1.11 p.), paramos suma strategijai nustatyta 

pagal perskaičiuotą gyventojų skaičių, atsižvelgiant į vietos plėtros strategijos lėšų metodikos 3 p.) 

(Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugpjūčio 20 d. raštas Nr. 

BRK-9435), kurios 2021 m. rugsėjo 10 d. vykusio Šakių krašto VVG visuotinio narių susirinkimo 

metu taip pat buvo integruotos į jau įgyvendinamą vietos plėtros strategiją (į VPS I prioriteto „Vietos 
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ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“sukurtą naują priemonę “Fizinių asmenų verslo kūrimas” Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-11). 

VPS administratorė A. Baltrušaitienė pristatė valdybos nariams planuotus ir faktinius VPS 

įgyvendinimo duomenis (VPS įgyvendinimo rodiklių 2022 m. birželio 6 d. duomenimis lentelė 

pridedama). Lentelėje pateikti duomenys pagal įvykusių dvylikos kvietimų teikti vietos projektus 

rezultatus, bet Kvietimo Nr. 11 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 2021 m. rugsėjo 10 d. VPS keitimo) 77,26 proc. lėšų (1.858.152,00 Eur) ir planuota 

įgyvendinti 35 projektus bei sukurti 40 darbo vietų (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui 

panaudota jau 67,04 proc. (1.612.526,26 Eur) lėšų, pateikti jau 36 vietos projektai ir įsipareigota 

sukurti 55,85 naujas darbo vietas) bei II VPS prioritetas „Inovatyvios ir darnios bendruomenės 

kūrimas“, kurio įgyvendinimui buvo skirta (po 2021 m. rugsėjo 10 d. VPS keitimo) 22,74 proc. lėšų 

(546.770,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 33 projektus bei sukurti 5 naujas darbo vietas (iš skirtų lėšų 

šios priemonės įgyvendinimui panaudota jau 22,48 proc. (540.713,03 Eur) lėšų, pateikti jau 44 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 2021 m. rugsėjo 10 d. VPS 

keitimo): VPS priemonė „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo 

grandinių plėtojimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5), kurios įgyvendinimui buvo skirta 25,33 proc. lėšų 

(609.164,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 10 projektų bei sukurti 14 darbo vietų (iš skirtų lėšų šios 

priemonės įgyvendinimui panaudota jau 20,32 proc. (488.796,17 Eur) lėšų, pateikta 11 vietos projektų 

ir jau įsipareigota sukurti 17,5 naujos darbo vietos); VPS priemonės „Zanavykų krašto produktų ir 

tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą“ (LEADER-19.2- SAVA-6) įgyvendinimui buvo skirta 

1,39 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 1,66 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 42,63 proc. lėšų (1.025.272,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 18 projektų bei sukurti 

19,15 naujų darbo vietų (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota jau 41,18 proc. 

(990.410,09 Eur) lėšų, pateiktas 21 vietos projektas ir jau įsipareigota sukurti 34 naujas darbo vietas). 

VPS priemonės “Fizinių asmenų verslo kūrimas” (LEADER-19.2-SAVA-11) (EURI lėšos) 

įgyvendinimui buvo skirta 6,25 proc. lėšų (150.396,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 5 projektus bei 

sukurti 5 naujas darbo vietas (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota jau 2,49 proc. 

(60.000,00 Eur) lėšų, pateikti 2 vietos projektai ir įsipareigota sukurti 2,5 naujos darbo vietos). II VPS 

prioriteto „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonių rodikliai (po 2021 m. rugsėjo 10 



4 

d. VPS keitimo): VPS priemonės “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų 

teikimą” (LEADER-19.2-SAVA-8) įgyvendinimui buvo skirta 11,52 proc. lėšų (277.54,00 Eur) ir 

planuota įgyvendinti 5 projektus bei sukurti 5 naujas darbo vietas (skirtos lėšos šios priemonės 

įgyvendinimui jau beveik panaudotos, t. y. panaudota 11,52 proc. (277.050.31 Eur) lėšų, pateikti 5 

vietos projektai ir įsipareigota sukurti 10,5 naujų 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 3,78 proc. lėšų (90.987,00 Eur) ir 

planuota įgyvendinti 10 projektų (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota jau 3,76 proc. 

(90.571,77 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 4,54 proc. lėšų (109.110,00 

Eur) ir planuota įgyvendinti 11 projektų (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota jau 

4,31 proc. (103.538,80 Eur) lėšų, pateikta jau 20 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 2,9 proc. lėšų (69.619,00 Eur) ir planuota įgyvendinti 7 

projektus (iš skirtų lėšų šios priemonės įgyvendinimui panaudota jau visi planuoti 2,89 proc. 

(69.552,15 Eur) lėšų, pateikti 8 vietos projektai). 

Visų VPS priemonių įgyvendinimui skirta 2.404.922,00 Eur (po 2021 m. rugsėjo 10 d. VPS 

keitimo, integravus į VPS pereinamojo laikotarpio bei EURI lėšas) ir planuota įgyvendinti 68 

projektus bei sukurti 45 naujas darbo vietas (iš skirtų lėšų šių priemonių įgyvendinimui preliminariai 

panaudota 89,52 proc. (2.153.239,29 Eur) lėšų, pateikta 80 vietos projektų, jau įsipareigota sukurti 

66,35 darbo vietas). VPS priemonėse LEADER-19.2-SAVA-6,  LEADER-19.2-SAVA-7 ir 

LEADER-19.2-SAVA-8  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 viršija planuotus darbo vietų sukūrimo 

rodiklius. Planuoti rodikliai dar nepasiekti vienintelėje priemonėje LEADER-19.2-SAVA-11 (EURI 

lėšos) (trūksta dar 3 projektų ir 2,5 etato darbo vietos). 

VPS administratorė A. Baltrušaitienė kalba, jog po visų įvykusių dvylikos kvietimų vis dar likę 

nepanaudotų paramos lėšų ne tik priemonėse  Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 ir Nr. LEADER-19.2-

SAVA-11 (būtent į šias priemones 2021 m. rugsėjo 10 d. vykusio Šakių krašto VVG visuotinio narių 

susirinkimo sprendimu buvo interguotos papildomai skirtos pereinamojo laikotarpio ir EURI lėšos), 

bet lėšų likučiai yra ir kitose VPS priemonėse: 

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

(LEADER-19.2-SAVA-3) likę 66,85 Eur; 

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

kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (LEADER-19.2-SAVA-4) likę 5 571,20 Eur; 

• VPS priemonėje „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo 

grandinių plėtojimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) likę 120 367,83 Eur (toks didelis lėšų likutis 

susidarė, kai projekto vykdytojas UAB „Kartai“ 2022 m. kovo 25 d. pateikė prašymą išregistruoti 

įgyvendinamą 120 000,00 Eur vertės projektą, nes nutarė toliau jo nebeįgyvendinti); 
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• VPS priemonėje “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą” 

(LEADER-19.2-SAVA-8) likę 3,69 Eur; 

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

bendruomenės veiklą“ (LEADER-19.2-SAVA-9) likę 415,23 Eur; 

• VPS priemonėje „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-10) likę 

34 861,91 Eur (didelis lėšų likutis susidarė, kai pareiškėjas MB „Hidrota“ 2022 m. gegužės 16 d. 

pateikė prašymą išregistruoti 24 010,00 Eur vertės paraišką, nes nutarė toliau projekto nebeįgyvendinti 

dėl kofinansavimo lėšų neturėjimo; taip pat yra atlikę paramos lėšų nuo jau įgyvendintų vietos 

projektų); 

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

lėšos) likę 90 396,00 Eur (po įvykusių  Kvietimų Nr. 11 ir Nr. 12 dar trūksta 3 vietos projektų). 

Iš viso po įvykusių dvylikos kvietimų vis dar likę 251.682,71 Eur nepanaudotų  paramos lėšų 

(10,48 proc.).  

VPS administratorė A. Baltrušaitienė kalbėjo, jog vadovaujantis 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 2022 m. gegužės 27 d.) (toliau – Administravimo taisyklės) 

XIV skyriaus “VPS sutarties keitimas” 81 p. VPS keitimas gali būti atliekamas VPS vykdytojos 

iniciatyva. 

VPS administratorė A. Baltrušaitienė siūlo valdybos nariams strategijos lėšų likučius dėl 

didesnės išliekamosios pridėtinės vertės nukreipti tik į verslo projektus, kuriančius darbo vietas. 

Kadangi EURI lėšos gali būti naudojamos tik darbo vietas kuriančioms priemonėms, turi būti aiškiai 

atskirtos, tas pats vietos projektas negali būti finansuojamas ir EURI, ir ne EURI lėšomis, EURI 

lėšomis remiami vietos projektai privalo 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 rekomendavusi 

atskirti VPS priemonę EURI lėšų naudojimui, todėl lėšos, esančios VPS I prioriteto „Vietos 

ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ VPS priemonėje “Fizinių asmenų verslo kūrimas” (LEADER-

19.2-SAVA-11) (EURI lėšos) niekur nekeliamos, ši priemonė įgyvendinama toliau. 

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

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

VPS administratorė A. Baltrušaitienė kalba, jog iš pateiktų VPS įgyvendinimo rodiklių matoma, 

jog darbo vietas kurianti VPS I prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonė 

„Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 verslo projektų teikėjams yra 

patraukliausia ir pagal priemonės aprašymą vietos projektus šioje priemonėje gali teikti plačiausias 

pareiškėjų ratas (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), 

todėl rekomenduoja valdybos nariams svarstyti galimybę į šią VPS priemonę sukelti  iki šiol faktiškai 
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nepanaudotas strategijos lėšas iš 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) - 120 367,83 Eur ir iš VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios 

bendruomenės kūrimas“ priemonių: “Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas (LEADER-19.2-SAVA-3) - 66,85 Eur; “Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per 

Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ (LEADER-19.2-SAVA-4) - 5 

571,20 Eur; “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą” (LEADER-19.2-

SAVA-8) - 3,69 Eur ir “Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės veiklą“ (LEADER-19.2-SAVA-9) - 415,23 Eur, taip sudarant bendrą paramos lėšų 

likutį šioje priemonėje Nr. LEADER-19.2-SAVA-10  – 161 286,71 Eur ir į šią priemonę perkelti iš 

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

plėtojimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) neįgyvendintą rodiklį „1 projektas“ ir „4 darbo vietos“ 

(pastaba: kadangi VPS priemonėje „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto 

tiekimo grandinių plėtojimas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 UAB „Kartams“ nutarus nebeįgyvendinti 

vietos projekto liko neįgyvendintas rodiklis „1 projektas“ ir „4 darbo vietos“, šioje priemonėje 

maksimali projekto vertė buvo 120 000,00 Eur, o šį rodiklį perkeliant į priemonę SAVA-10, kur  

maksimali projekto vertė yra tik 60 000,00 Eur, siūloma nustatyti rodiklį „2 projektai“ ir „4 darbo 

vietos“, taip taip vietoj VPS priemonėje LEADER-19.2-SAVA-10  planuotų įgyvendinti “18 vietos 

projektų” nusimatant įgyvendinti “20 vietos projektų” ir vietoj  planuotų “sukurti 19,15 etato darbo 

vietų” nusimatant “sukurti 23,15 etato darbo vietų”). VPS administratorė A. Baltrušaitienė kalba, jog 

atlikus VPS rodiklių perskirstymą, bendras planuojamų įgyvendinti vietos projektų skaičius padidėtų 

1 projektu, t.y. iki 69 projektų. 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė atkreipė valdybos narių dėmesį į aplinkybę, jog po dviejų  įvykusių 

kvietimų (Kvietimai Nr. 11 ir Nr. 12) vis dar trūksta 3 projektų naujojoje EURI lėšų priemonėje 

“Fizinių asmenų verslo kūrimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-11, nes dažnas potencialus pareiškėjas 

norėtų teikti projektą verslo plėtrai, o pagal dabar galiojantį priemonės aprašymą  ši priemonė 

nukreipta tik ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti, todėl VVG valdybos nariams pasiūlė 

svarstyti pareiškėjų galimybių išplėtimą, priemonę nukreipiant ne tik ekonominei veiklai kaimo 

vietovėje pradėti, bet “ir plėsti”. 

Valdybos nariai diskutavo dėl VPS priemonės LEADER-19.2-SAVA-11 (EURI lėšos) tikslo, 

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

specialiųjų reikalavimų pareiškėjams, atrankos kriterijų ir sutarė VPS priemonės EURI lėšoms 

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

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

stabilumą sukuriant palankias sąlygas verslo pradžiai “ir plėtrai”. 

Priemonė nukreipta ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti “ir plėsti”. 

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

deklaravę fiziniai asmenys “(išskyrus ūkininkus)”. 

Specialieji reikalavimai, taikomi pareiškėjams ir vietos projektams: 
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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, 

“(išskyrus ūkininkus)”; 

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). 

Priemonės tikslinė grupė: ketinantys imtis verslo “ir jį plėsti” fiziniai asmenys; kaimo 

bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO nariai; VVG teritorijos amatininkai; gyventojai, 

gaminantys ir (ar) kuriantys produktus; asmenys, norintys užsiimti turizmu; turistai; socialiai 

pažeidžiami asmenys; projekto vykdymo teritorijos gyventojai. 

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

patikslinimus, koregavimai atlikti VPS 8 dalyje “LEADER metodo principų bei horizontaliųjų 

principų ir prioritetų įgyvendinimas” – lentelė pakoreguota pagal faktišką VPS įgyvendinimo eigą, 

nurodant faktiškai įvykusius kvietimus teikti vietos projektų paraiškas bei numatant planuojamus 

paraiškų teikimo kvietimus. Kvietimą teikti paraiškas Nr. 13 numatoma skelbti 2022 m. 3 ketvirtį, o 

Kvietimą teikti paraiškas Nr. 14 numatoma skelbti 2022 m. 4 ketvirtį (esant paramos lėšų likučiui). 

Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, jog patikslinta vietos plėtros strategijos 9 dalis „VPS 

priemonių aprašymas“, nurodant, ar konkreti priemonė bus įgyvendinama toliau, ar jau nebetęsiama 

(uždaroma): 

 

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) (EURI lėšos) 

(priemonė tęsiama toliau)   

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 nebetęsiama)   

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

SAVA-3) (priemonė nebetęsiama)   
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Darbuotoja A. Baltrušaitienė atkreipė valdybos narių dėmesį, jog VPS 9 dalyje „VPS priemonių 

aprašymas“ patikslinta: 

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

grandinių plėtojimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) planuojamų paremti projektų skaičius iš “10” į “9” 

ir planuojamų sukurti darbo vietų skaičius iš “14” į “10”; 

•  VPS priemonės „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-10) 

planuojamų paremti projektų skaičius iš “18” į “20” ir planuojamų sukurti darbo vietų skaičius iš 

“19,15” į “23,15”; 

•  VPS priemonėje „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ (LEADER-19.2-SAVA-11) patikslintas 

priemonės aprašymas,  priemonę nukreipiant ne tik ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti, bet 

“ir plėsti”. 

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

planas” patikslinta atsižvelgiant į dar tik planuojamus skelbti  paraiškų teikimo kvietimus ir vėlesnius 

su paraiškų administravimu susijusius procedūrinius veiksmus. 

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”: 

 

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“ 

77,51 1 864 209,00 40 36 

Priemonė: Vietos ištekliais pagrįstų 

produktų vertės didinimas ir maisto 

tiekimo grandinių plėtojimas   

(LEADER-19.2-SAVA-5) 

20,32 488 796,00 10 9 

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) 

47,89 1 151 697,00 23,15 20 

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“ 

22,49 540 713,00 5 33 

Priemonė: Gyventojų ir bendruomenės 

įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą  

11,52 277 050,00 5 

 

5 
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(LEADER-19.2-SAVA-8) 

Priemonė: Bendruomeninio verslumo 

ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės veiklą  

(LEADER-19.2-SAVA-9)   

3,76 90 572,00 0 10 

Priemonė: Vietos bendruomenių 

aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų 

krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir 

tradicijų tęstinumą   

(LEADER-19.2-SAVA-4) 

4,31 103 539,00 0 11 

Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas  

(LEADER-19.2-SAVA-3) 

2,9 69 552,00 0 7 

Viso: 100 2 404 922,00 45 69 

 

Valdybos nariai, vadovaudamiesi įgyvendinamos Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 

metų vietos plėtros strategijos 13 dalies “VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena” 13.1.2. 

papunktyje numatytomis VVG valdybos narių funkcijomis (svarstyti ir tvirtinti VPS pakeitimus (2 

p.); analizuoti, vertinti VPS įgyvendinimo procesą ir rezultatus (3 p.); priimti sprendimus dėl VPS 

įgyvendinimo (4 p.)) diskutavo dėl VPS priemonių likučių tikslingo panaudojimo. 

Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis kvietė išsakyti pastabas, pasiūlymus, komentarus. 

Pastabų nepateikta, VPS keitimo variantas sudėliotas valdybos nariams diskutuojant, teikiant 

pasiūlymus ir prieinant bendro sprendimo. 

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. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 

sušaukimo. 

Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis kalbėjo, jog vadovaujantis 2015 m. lapkričio 27 d. Šakių 

krašto vietos veiklos grupės įstatų 8.5.1. papunkčiu, sušaukti visuotinį narių susirinkimą  VPS 

keitimui yra valdybos kompetencija, o įgyvendinamos Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 

metų vietos plėtros strategijos 13 dalies “VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena” 13.1.1. 

papunktyje numatyta VVG narių funkcija “svarstyti VPS pakeitimus ir jiems pritarti”, todėl pasiūlė 

valdybai nustatyti visuotinio narių susirinkimo datą. Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis siūlė 

atsižvelgti į tai, kad susirinkimas organizuojamas vasaros laikotarpiu, kuomet žmonės atostogauja 

arba intensyviai dirba ūkio darbus, todėl siūlė organizuoti visuotinį narių susirinkimą, taikant rašytinę 

procedūrą - kiekvienam nariui pateikiant balsavimo anketą, kurią užpildęs asmuo išreikštų savo valią 

visuotiniame susirinkime svarstomu klausimu.  Posėdžio pirmininkas siūlė nustatyti, jog laiko trukmė, 

per kurią nariai turi pareikšti savo nuomonę ir balsuoti svarstomais klausimais, yra nuo 2022 m. 

birželio 14 d. iki 2022 m. birželio 21 d. imtinai ir pasiūlė visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę: 

1.  Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo. 
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Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis 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 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 m. birželio 14 d. iki 2022 m. birželio 21 d.  imtinai ir patvirtinti visuotinio 

narių susirinkimo darbotvarkę:  

1. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo. 

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl atsakingo asmens už projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto 

vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimui“ Nr. 42PP-KM-22-1-

03984-PR001 administravimą paskyrimo. 

 VPS administratorė Alina Baltrušaitienė priminė valdybos nariams, kad 2022 m. kovo 25 d.  

valdybos posėdyje ( protokolo Nr. VVG-VALD-2022-4) buvo pritarta 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. Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, kad projekto paraišką pagal  2022 m. kovo 

2 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-147 patvirtintas Lietuvos kaimo 

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

parama“ įgyvendinimo taisykles (Toliau – Įgyvendinimo taisyklės), ji ėmėsi rengti pati, surinko visus 

būtinus priedus ir 2022 m. gegužės 31 d. paraišką pateikė per Žemės ūkio informacinę sistemą 

ŽŪMIS. 2022 m. birželio 2 d. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

kaimo plėtros ir paramos regionams departamento Marijampolės paramos administravimo skyriaus 

gautas raštas Nr. BRK-7793 “Dėl paraiškos užregistravimo”, kuriuo informuojama, jog 2022 m. 

gegužės 31 d. siųsta per ŽŪMIS paraiška buvo gauta ir užregistruota, jai suteikiant reg. Nr. 42PP-

KM-22-1-03984-PR001 (reg. Nr. BR5.2-10764), ir perduota kitam vertinimo etapui.  

Darbuotoja priminė valdybos nariams, kad 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 priminė, jog tinkamos finansuoti yra VPS rengimo išlaidos ir VPS administravimo 

išlaidos.  

Darbuotoja pristatė, kad VPS rengimo išlaidoms (Įgyvendinimo taisyklių 27 p.) paraiškoje 

numatyta skirti iki 15 000,00 Eur, iš jų: 
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• VVG konsultacijoms, susijusioms su VPS rengimu bei pasiruošimu ją administruoti 

(Įgyvendinimo taisyklių 27.3. p.); 

• VVG teritorijos tyrimams (apklausos, analizės, duomenų apibendrinimas), susijusiems su 

VPS rengimu (Įgyvendinimo taisyklių 27.2. p.); 

• statistinės informacijos, reikalingos VPS rengti ir įgyvendinti, įsigijimui – jos surinkimui, 

analizei ir SSGG atlikimui (Įgyvendinimo taisyklių 27.4. p.); 

• viešųjų ryšių veiksmams, susijusiems su VVG teritorijos gyventojų įtraukimu į VPS 

rengimą (diskusijų organizavimas su VVG teritorijos gyventojais, veikiančiomis įmonėmis, 

organizacijomis, savivaldos, verslo atstovais ir pan.) (Įgyvendinimo taisyklių 27.5. p.). 

VPS administratorė Alina Baltrušaitienė kalbėjo, jog VPS administravimo išlaidoms 

(Įgyvendinimo taisyklių 28 p.) paraiškoje numatyta skirti iki 5 000,00 Eur, lėšas naudojant VVG 

darbuotojų atlyginimams išmokėti. Darbuotoja pristatė valdybos nariams, kad preliminariai 

planuojama, jog projekto lėšomis bus mokamas atlyginimas 2 darbuotojoms, t. y. Onai Protopopovai 

ir Rimai Rauktienei, nes darbuotojos administratorė A. Baltrušaitienė ir VPS administravimo vadovė 

L. Auštrienė dirba visu etatu projekte „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategija“ (2016 m. rugpjūčio 8 d. paramos sutartis Nr. 42VS-KM-15-1-06803) ir gauna 

užmokestį iš administravimo lėšų pagal 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“ (TAR, 2016-01-08, Nr. 451, suvestinė redakcija 

nuo 2021 m. rugsėjo 30 d.) patvirtintas taisykles, todėl darbo užmokestis iš parengiamosios paramos 

lėšų joms negali būti mokamas (Įgyvendinimo taisyklių 28.1. p.: „Asmuo, gaunantis darbo užmokestį 

iš administravimo lėšų pagal Taisykles, VVG tuo pačiu metu gali dirbti ne daugiau kaip vieną etatą“). 

Darbuotoja kalbėjo, kad preliminariai planuojama, jog darbuotojos A. Baltrušaitienė ir L. Auštrienė 

šiame projekte dirbs neatlygintinai. 

VPS administratorė Alina Baltrušaitienė informavo valdybos narius, kad pagal Įgyvendinimo 

taisyklių 1 priedo “Paramos paraiška kaimo vietovių vietos plėtros strategijai pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2023-2027 m. programos priemones parengti” II dallies 8 p., reikia paskirti asmenį, atsakingą 

už šio projekto administravimą.  

Valdybos narys Tadas Bybartas pasiteiravo, ar tai turėtų būti VVG valdybos narys, ar VVG 

administracijos darbuotoja. Atsakyta, jog tai turėtų būti administracijos darbuotoja, nes ji turės žinoti  

vietos projekto Įgyvendinimo taisykles, sekti projekto įgyvendinimo eigą, bendrauti su Nacionaline 

mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir su vietos plėtros strategiją rengiančiu konsultantu; 

esant poreikiui tikslinti VPS paraišką, teikti reikalingus dokumentus ir duomenis paraiškos 

tikslinimui; bus atsakinga už galutinės projekto ataskaitos rengimą. 

Valdybos narė Vaida Brazaitienė klausė, galbūt būtų pateiktos darbuotojų kandidatūros. 

Atsakyta, kad Įgyvendinimo taisyklių 13.4. p. nurodyta, jog “už projekto įgyvendinimą atsakingas 

asmuo turi būti įgyvendinęs ir (arba) įgyvendina bent vieną valstybės biudžeto ar ES lėšomis, ar 

kitomis viešosiomis lėšomis finansuojamą projektą”. Kadangi visos darbuotojos šiuo metu įgyvendina 

projektą „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (2016 m. 
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rugpjūčio 8 d. paramos sutartis Nr. 42VS-KM-15-1-06803), todėl valdybos nariai laisvi rinktis iš visų 

esamų VVG darbuotojų. 

Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis ir valdybos narė Aušra Slidziauskienė kalbėjo, jog 

asmeniu, atsakingu už šio projekto administravimą, tikslingiausia paskirti VPS administratorę Aliną 

Baltrušaitienę, nes ji jau parengė šio projekto paraišką, vadinasi, yra geriausiai įsigilinusi į šio projekto 

Įgyvendinimo taisykles ir reikalavimus. 

NUTARTA (vienbalsiai): paskirti VPS administratorę Aliną Baltrušaitienę atsakinga už 

projekto “Parengiamoji parama Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros 

strategijos parengimui” Nr. 42PP-KM-22-1-03984-PR001  administravimą.  

 

4. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ išstojimo iš 

Šakių krašto VVG narių. 

Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis supažindino valdybos narius su vietos veiklos grupės 

nario VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ 2022 m. gegužės 19 d. raštu „Dėl 

išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės“ (prašymas buvo išsiųstas valdybos nariams susipažinti 

kartu su kvietimu į valdybos posėdį), kuriuo informuojama, kad ši įstaiga remiantis 2021 m. spalio 25 

d. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu (protokolo Nr. DP-35) yra likviduojama, siekiant 

optimizuoti įstaigų, kurių steigėjas ir dalininkas yra Šakių rajono savivaldybė, skaičių, todėl prašoma 

patvirtinti  VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“  išstojimą iš Šakių krašto VVG  

narių. 

R. Juškaitis kalbėjo, kad dar 2022 m. kovo 25 d. vykusiame Šakių krašto VVG valdybos 

posėdyje (protokolo Nr. VVG-VALD-2022-4) svarstant šios įstaigos prašymą atleisti nuo nario 

mokesčio mokėjimo už 2022 metus, buvo pateiktas VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos 

centro“  2022 m. kovo 21 d. raštas „Dėl įstaigos likvidavimo ir nario mokesčio“, kuriame buvo 

paaiškinta, kad 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“. 

VPS administratorė Alina Baltrušaitienė kalbėjo, kad VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo 

informacijos centras“ jau yra užbaigęs įgyvendinti vietos projektą „Šakių gidų rengimo kursai“ Nr. 

ŠAKI-LEADER-1C-M-8-4-2020/ 42VS-PV-20-1-11626-PR001, teiktą  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. Galutinis mokėjimo prašymas paramai gauti buvo 

pateiktas 2021 m. gruodžio 21 d. ir paramos lėšos galutinai išmokėtos 2022 m. balandžio 27 d. 

Daugiau jokių projektinių įsipareigojimų ši įstaiga neturi, nes 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 167.2.  

papunkčiu, vietos projektų kontrolės laikotarpis mokymų projektams netaikomas. 
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Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis kalbėjo, jog vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos 

grupės 2015 m. lapkričio 27 d. įstatų 5.4 p. „Vietos veiklos grupės narys, norintis išstoti iš Vietos 

veiklos grupės, turi pateikti prašymą raštu Vietos veiklos grupės valdybai. Juridinis asmuo prie 

prašymo turi pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, 

sprendimą dėl išstojimo“ (prašymą pateikė VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ 

likvidatorė Vaida Zimnickienė) ir 2015 m. lapkričio 23 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio 

narių susirinkimo protokolu Nr. 11 patvirtintu naujų narių priėmimo į Šakių krašto vietos veiklos 

grupę, jų veikimo ir pašalinimo ar atšaukimo iš jos tvarkos aprašo 23 punktu „Vietos veiklos grupės 

narys gali bet kada išstoti iš šios grupės, padavęs prašymą, visiškai įvykdęs savo įsipareigojimus 

Vietos veiklos grupei ir su ja atsiskaitęs, sprendimu“. 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad ši įstaiga 2022 m. kovo 25 d. Šakių krašto VVG 

valdybos sprendimu (protokolo Nr. VVG-VALD-2022-4) buvo atleista nuo nario mokesčio už 2022 

metus mokėjimo, o jokios materialinės vertybės VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos 

centrui“, kaip vietos veiklos grupės nariui, patikėtos naudotis nebuvo.  

 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. 

lapkričio 27 d. patvirtintų įstatų  8.5.5. p. VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ 

prašymą dėl išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės narių tenkinti. Apie priimtą sprendimą 

informuoti įstaigą raštu. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Turčinų kaimo bendruomenės centro išstojimo iš Šakių krašto VVG 

narių.  

Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis pristatė valdybos nariams Turčinų kaimo bendruomenės 

centro 2022 m. gegužės 17 d. prašymą Nr. 1 „Dėl išstojimo iš vietos veiklos grupės narių“ (prašymas 

buvo išsiųstas valdybos nariams susipažinti kartu su kvietimu į valdybos posėdį). Prašyme nurodoma, 

kad „Turčinų kaimo bendruomenė yra nedidelė, sodybos tuštėja, kaimo žmonės sensta ir 

bendruomenėje nebelikę žmonių, gebančių, norinčių ir savanorystės pagrindais sutinkančių Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka prisiimti teises ir pareigas, tenkančias juridiniam asmeniui (vesti buhalterinę 

apskaitą, rengti bendruomenės susirinkimų protokolus, rengti metines veiklos ataskaitas ir teikti 

metinę finansinę atskaitomybę VĮ Registrų centrui, ieškoti finansinių resursų bendruomenės patalpų 

išlaikymui, rengti projektus Europos sąjungos ir nacionalinėms lėšoms gauti).  VĮ Registrų centras 

2022 m. kovo 16 d. bendruomenei pranešė apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registrų tvarkytojo 

iniciatyva pagal CK 2.70 str., nes yra neįvykdyti įsipareigojimai VĮ Registrų centrui, t. y. nuo 2016 

metų nepateiktos metinės veiklos ataskaitos ir finansinė atskaitomybė, kaip tai įpareigoja atlikti 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 8 str. 1 d. 5 p.  Prieš keletą dienų susirinkęs bendruomenės 

aktyvas nutarė toliau bendruomeninės veiklos nebetęsti ir šį juridinį vienetą išregistruoti“ (pridedamas 

2022 m. gegužės 15 d. Turčinų BC valdybos posėdžio protokolas Nr. 01). 

VPS administratorė Alina Baltrušaitienė kalbėjo, kad ši bendruomenė per Šakių krašto vietos 

veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją (2016 m. rugpjūčio 8 d. paramos sutartis Nr. 

42VS-KM-15-1-06803) projektų neteikė, todėl jokių projektinių įsipareigojimų neturi. 
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Posėdžio pirmininkas Redas Juškaitis kalbėjo, jog vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos 

grupės 2015 m. lapkričio 27 d. įstatų 5.4 p. „Vietos veiklos grupės narys, norintis išstoti iš Vietos 

veiklos grupės, turi pateikti prašymą raštu Vietos veiklos grupės valdybai. Juridinis asmuo prie 

prašymo turi pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti tapti kitų juridinių asmenų dalyviu, 

sprendimą dėl išstojimo“ (prašymą pateikė Turčinų kaimo bendruomenės centro ilgametė pirmininkė 

Irena Švelnienė) ir 2015 m. lapkričio 23 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių 

susirinkimo protokolu Nr. 11 patvirtintu naujų narių priėmimo į Šakių krašto vietos veiklos grupę, jų 

veikimo ir pašalinimo ar atšaukimo iš jos tvarkos aprašo 23 punktu „Vietos veiklos grupės narys gali 

bet kada išstoti iš šios grupės, padavęs prašymą, visiškai įvykdęs savo įsipareigojimus Vietos veiklos 

grupei ir su ja atsiskaitęs, sprendimu“. 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad kartu su prašymu išstoti iš vietos veiklos grupės narių 

bendruomenė pateikė banko išrašą, įrodantį, kad 2022 m. gegužės 17 d. buvo Šakių krašto vietos 

veiklos grupei sumokėtas nario mokestis už 2022 metus, o jokios materialinės vertybės Turčinų 

bendruomenės centrui“, kaip vietos veiklos grupės nariui, patikėtos naudotis nebuvo.  

 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. 

lapkričio 27 d. patvirtintų įstatų  8.5.5. p. Turčinų bendruomenės centro prašymą dėl išstojimo iš Šakių 

krašto vietos veiklos grupės narių tenkinti. Apie priimtą sprendimą informuoti įstaigą raštu. 

 

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

 Viešųjų ryšių specialistė Rima Rauktienė informavo valdybos narius, kad įgyvendinamos 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos (2016 m. rugpjūčio 8 d. 

paramos sutartis Nr. 42VS-KM-15-1-06803) 10 dalyje “VPS įgyvendinimo veiksmų planas” 2022 

metais numatyti VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiksmai – informacinių renginių 

organizavimas.  

VPS administratorė Alina Baltrušaitienė kalbėjo, kad 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 (toliau – Administravimo 

taisyklės) 165. p. numatyta, jog Vietos projektų įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė – VPS vykdytojos 

ir Agentūros reguliari ir sisteminga veikla, kuri pagal Administravimo taisyklių 166 p. vykdoma 

dviem lygmenimis: VPS vykdytojos ir Agentūros, siekiant užtikrinti skaidrų ir veiksmingą EŽŪFKP 

ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto panaudojimą, patikrinamą ir kontroliuojamą vietos 

projekto įgyvendinimą, kaip tai numatyta Administravimo taisyklių 161 punkte. Administravimo 

taisyklių 35.8 p. numatyta, kad vietos veiklos grupė ir Agentūra  turi teisę tikrinti, kaip yra laikomasi 

tinkamumo sąlygų ir įsipareigojimų vietos projekto įgyvendinimo metu, o 174 p. numatyta teisė VPS 

vykdytojai ir (arba) Agentūrai vykdyti ex-post patikras (vietos projekto vykdytojo pabaigto 

įgyvendinti vietos projekto patikrinimas, siekiant nustatyti, kaip laikomasi vietos projekto vykdytojo 

įsipareigojimų - Administravimo taisyklių 173 p.). Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, kad 

įgyvendinamos Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 13 dalies 

“VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena” 13.1.2. papunktyje yra numatytos VVG valdybos 

narių funkcijos: analizuoti, vertinti VPS įgyvendinimo procesą ir rezultatus, identifikuoti VPS 
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įgyvendinimo problemasir siūlyti jų sprendimo būdus (3 p.); priimti sprendimus dėl VPS 

įgyvendinimo (4 p.); dalyvauti VVG veiklos pristatymuose, bendradarbiauti su rajono savivalda, 

bendruomenėmis, organizacijomis, verslininkais VPS įgyvendinimo klausimais (10 p.), o 13.1.1. 

papunktyje yra numatytos VVG narių funkcijos: teikti siūlymus/rekomendacijas dėl VPS 

įgyvendinimo proceso tobulinimo (3 p.) ir aktyviai dalyvauti VPS įgyvendinime, skleisti informaciją 

apie VPS galimybes (4 p.). VPS administratorė A. Baltrušaitienė kalbėjo, kad per vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo laikotarpį jau yra paskelbta 12 Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas ir 

per šį laikotarpį jau yra įgyvendinta/ įgyvendinama 80 vietos projektų, todėl jau turime ką kitiems 

parodyti ir savo pačių nuveiktais darbais pasidžiaugti. VVG administracija siūlo suorganizuoti 

išvykstamųjų-aktyvinimo renginių ciklą „Po įgyvendinamus/ įgyvendintus Šakių krašto VVG 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos projektus besižvalgant“, į juos kviečiant vykti ne tik VVG 

valdybos narius ir VVG narius, kuriems šios funkcijos tiesiogiai numatytos vietos plėtros strategijoje 

ir Administravimo taisyklėse, bet taip pat kviesti ir vietos projektų vykdytojus bei potencialius vietos 

projektų pareiškėjus, taip bendradarbiaujant ir pasidalinant gerąja vietos projektų įgyvendinimo 

patirtimi, rūpesčiais, iškilusiais sunkumais ir, žinoma, tuo pačiu paskatinant potencialius pareiškėjus 

ryžtingiau dalyvauti vietos plėtros strategijos įgyvendinime, kuriant gerbūvį sau būtent Šakių krašto 

kaimiškosiose vietovėse ir tuo pačiu plečiant siūlomų prekių/ paslaugų spektrą Šakių rajono teritorijos 

gyventojams. 

Viešųjų ryšių specialistė R. Rauktienė kalbėjo, kad tokių išvykstamųjų renginių bus keletas, 

nes projektų turime jau išties daug ir teiravosi valdybos narių, kokia gi savaitės diena tokiems 

renginaims organizuoti būtų patogiausia.  

Kalbėta, kad tai bus visos dienos trukmės renginiai, pietaujant tik pas projektų vykdytojus, 

įgyvendinančius/ įgyvendinusius projektus, kuriuose numatyta maitinimo veikla. Planuojama didžiąją 

dalį išvykstamųjų-aktyvinimo renginių suorgnizuoti vasaros laikotarpiu, iki kol bus paskelbtas 

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 13, kad potencialūs vietos projektų pareiškėjai turėtų išskirtinę 

galimybę pabendrauti su projektus įgyvendinančiais/ įgyvendinusiais projektų vykdytojais ir gautų 

išsamius atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Tokiu būdu, tikimasi, vietos veiklos grupė sekančiame 

Kvietime teikti paraiškas sulauks didesnio projektų pareiškėjų susidomėjimo vietos plėtros strategijos 

siūlomomis galimybėmis. 

NUTARTA: nutarimų nepriimta, tai bendro pobūdžio informacinis pranešimas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Redas Juškaitis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 

 


