
ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2022 m. rugsėjo 6 d.  Nr. VVG-VALD-2022-6 

Šakiai 

 

Posėdis įvyko:  13.30 val. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, kolegialaus valdymo organo piormininkas 

Posėdžio sekretorė:     Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė 

                                     

Dalyvauja:  9 (iš 11) Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių: pilietinės 

visuomenės sektorius: Rita Dumbliauskė, Vaida Brazaitienė, Martynas Mockevičius ir Aurimas 

Staugaitis, verslo sektorius: Juozas Vytas Dainelis ir Tadas Bybartas, valdžios sektorius: Aušra 

Slidziauskienė, Aistė Būdvytienė ir Redas Juškaitis (sąrašas pridedamas). 

Dalyvauja Šakių krašto vietos veiklos grupės darbuotojos: VPS administravimo vadovė 

Laimina Auštrienė, 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). 

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 vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos veiklos 

grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo rezultatyvumo vertinimo; 

2. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo Kvietimo Nr. 13. priemonėms 

„Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei “Fizinių 

asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 ir Kvietimo teikti vietos projektus 

datos nustatymo; 

3. Dėl Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos 

grupės narių; 

4. Dėl projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų 

vietos plėtros strategijos parengimui“ Nr. 42PP-KM-22-1-03984-PR001 paramos skyrimo; 

5. Dėl darbuotojų projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-

2027 metų vietos plėtros strategijos parengimui“ Nr. 42PP-KM-22-1-03984-PR001 

vykdymui patvirtinimo ir darbo krūvio bei atlyginimo dydžio jiems nustatymo; 



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

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimo 

konsultavimo paslaugų pirkimui; 

7. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šakių 

krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ įgyvendinimo rezultatyvumo 

vertinimo. 

VPS administratorė A. Baltrušaitienė informavo valdybos narius, jog Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), vadovaudamasi 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" patvirtintomis 

vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo 

taisyklėmis (toliau – Administravimo taisyklės) ir Paramos kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos 

plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pereinamuoju 

laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.) skyrimo ir skaičiavimo metodika (toliau - VPS lėšų metodika), 

patvirtinta 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“ (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 

14 d. įsakymo Nr. 3D-236 redakcija), atliko Šakių krašto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) vietos 

plėtros strategijos (toliau – VPS) „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros 

strategija“ Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 rezultatyvumo vertinimą ir antrinį rezultatyvumo 

vertinimą dėl galimybės inicijuoti sumanių kaimų bandomuosius vietos projektus. Vadovaujantis 

Administravimo taisyklių XIII skyriaus „VPS įgyvendinimo vertinimas“ penktojo skirsnio 

„Rezultatyvumo vertinimas dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo“ 802.1.4. p. 

vertinimas apėmė VPS įgyvendinimo laikotarpį nuo jos įgyvendinimo pradžios iki 2022 m. liepos 29 

d. (įskaitytinai). Vertinimas atliktas pagal VPS įgyvendinimo pažangos lygį siekiant rodiklių, 

nustatytų aktualioje VPS redakcijoje. VPS vertinimą atliko NMA (Administravimo taisyklių 802 p.). 

Administravimo taisyklių 802.1.5. p. nustatyta, jog "VPS įgyvendinimo pažangos lygis laikomas 

pakankamu, jeigu iki 2022 m. liepos 29 d. (įskaitytinai) rodiklių pasiekimo lygis yra ne žemesnis kaip 

90 proc. pagal visus rodiklius, nurodytus Administravimo taisyklių 802.1.1–802.1.3 papunkčiuose": 

802.1.1. p. „patvirtintų VP suma, proc. (finansinis rodiklis)“; 802.1.2. p. „patvirtintų VP skaičius, proc. 

(fizinis rodiklis)“ ir 802.1.3. p. „darbo vietų rodiklio pasiekimas, proc.  (fizinis rodiklis)“. NMA 2022 

m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. BRK-12908 „Dėl vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo“ 

informavo, kad Šakių krašto VVG finansinis rezultatyvumas (patvirtintų vietos projektų suma) yra 

89,92 proc., patvirtintų vietos projektų skaičiaus rodiklis – 118 proc., sukurtų naujų darbo vietų 

skaičiaus rodiklis yra 142 proc., taigi, VPS pažanga nėra pakankama, todėl nebus skirta parama 

sumanių kaimų bandomiesiems vietos projektams inicijuoti, įgyvendinti ir administruoti (raštas 

pridedamas).  

VVG pirmininkas kalbėjo, kad VVG finansinio rodiklio (patvirtintų VP suma, proc.) 

nepasiekimui pagal Administravimo taisyklių 802.1.1. p. įtakos turėjo pareiškėjo UAB „Kartai“ 2022 

m. kovo 25 d. pateiktas atsisakymas toliau įgyvendinti vietos projektą „Įmonės modernizavimas ir 



veiklų plėtra“, 2020 m. kovo 9 d. vykdymo sutartis Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-4-2019/ 42VS-PV-

19-1-08587-PR001. Šiam projektui buvo skirta 120 000,00 Eur parama, t. y. 4,99 proc. lėšų nuo VPS 

sumos vietos projektams įgyvendinti. Pirmininkas J. V. Dainelis kalbėjo, kad raštas nutraukti bei 

išregistruoti vietos projektą buvo pateiktas 2022 m. kovo 25 d., bet UAB „Kartai“ gautas paramos 

lėšas pagal NMA įvertintą pirmąjį mokėjimo prašymą grąžino tik 2022 m. gegužės 11 d., todėl 

projektas NMA išregistruotas tik 2022 m. gegužės 16 d. Pirmininkas kalbėjo, kad 2022 m. gegužės 

16 d. nutraukti vietos projekto paraiškos „MB „Hidrota“ verslo plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-

11-6-2021 tinkamumo vertinimą paprašė ir  MB „Hidrota“, paraiška NMA išregistruota 2022 m. 

gegužės 25 d. Ši paraiška pretendavo į 24010,00 Eur paramą, t. y. 1,00 proc. lėšų nuo VPS sumos 

vietos projektams įgyvendinti. Pirmininkas kalbėjo, kad pareiškėjų atsisakymai įgyvendinti vietos 

projektus, kurių bendra vertė sudaro 5,99 proc. nuo VPS sumos vietos projektams įgyvendinti, galėjo 

turėti svarią reikšmę VPS rezultatyvumo vertinimui. Pirmininkas J. V. Dainelis akcentavo, jog esant 

situacijai, kai šios lėšos atgal į VVG VPS įgyvendinimo biudžetą sugrįžo tik 2022 m. gegužės antroje 

pusėje, tiesiog nebeliko laiko suorganizuoti naujo kvietimo teikti vietos projektus paskelbimą, surinkti 

naujas paraiškas, jas įvertinti ir pateikti svarstyti NMA projektų atrankos komitetui, žinant, jog visos 

šios procedūros turėjo būti atliktos iki 2022 m. liepos 29 d. (įskaitytinai). 

NUTARTA: nutarimų priimta nebuvo, tai bendro pobūdžio informacinis pranešimas. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl finansinių sąlygų aprašų svarstymo ir tvirtinimo Kvietimo Nr. 13. 

priemonėms „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei “Fizinių 

asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 ir Kvietimo teikti vietos projektus datos 

nustatymo. 

 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. 

Valdybos narys Aurimas Staugaitis pateikė raštišką prašymą nušalinti nuo VPS priemonės 

„Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10  finansinių sąlygų aprašo 

svarstymo ir tvirtinimo. 

Kiti valdymo organo nariai nusišalinimų nepareiškė. 

VPS administratorė A. Baltrušaitienė pristatė  Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016 – 2023 

metų vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 vietos projektų įgyvendinimo 

rodiklių lentelę, sudarytą 2022 m. rugsėjo 5 dienai (pridedama). 



VPS administravimo vadovė Laimina Auštrienė pristatė finansinių sąlygų aprašus Kvietimo 

Nr. 13. priemonėms „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei 

“Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. 

Pastebėjimų, pasiūlymų ir taisymų finansavimo sąlygų aprašams neišsakyta. 

Vyksta balsavimas. 

Balsavime dėl  priemonės „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-

10 dalyvauja 8 valdybos nariai, nes Aurimas Staugaitis pateikęs raštišką prašymą nušalinti  (išėjęs iš 

patalpos). 

NUTARTA: („už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 0): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą 

Kvietimo Nr. 13. priemonei „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-10  

(pridedamas FSA variantas). 

Balsavime dėl priemonės “Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 

dalyvauja 9 valdybos nariai, nes šios priemonės svarstyme ir tvirtinime nusišalinimų nepareikšta. 

NUTARTA: („už“ - vienbalsiai): patvirtinti finansinių sąlygų aprašą Kvietimo Nr. 13. 

priemonei “Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 (pridedamas FSA 

variantas). 

 

Bendru sutarimu nutarta patvirtinti Kvietimo Nr. 13. teikti vietos projektus skelbimo formą 

priemonėms Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-11. Bendra Kvietimo teikti 

vietos projektus Nr. 13. biudžeto suma yra 251 698,52 Eur (iš jų 90 396,00 Eur 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 

interneto svetainę www.sakiukrastovvg.lt, kurioje bus galima rasti visą išsamią informaciją ir 

dokumentus. Informaciją apie kvietimą paskelbti 2022 m. rugsėjo 9 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 aprašus 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. rugsėjo 30 d. 

8.00 val. iki 2022 m. spalio 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: 

http://www.sakiukrastovvg.lt/
http://www.sakiukrastovvg.lt/


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. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ išstojimo iš Šakių krašto 

vietos veiklos grupės narių. 

Posėdžio pirmininkas J. V. Dainelis supažindino valdybos narius su vietos veiklos grupės nario 

Šakių jaunimo sąjungos „Apskritojo stalo“ 2022 m. liepos 19 d. raštu Nr. R-4 „Prašymas“, kuriuo 

prašoma nutraukti  Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ narystę vietos veiklos grupėje, nes 

2022 m. gegužės 24 d. vykusio šios organizacijos visuotinio susirinkimo metu nuspręsta stabdyti 

organizacijos veiklą ir organizaciją likviduoti, jau įteisintas likdavimo statusas. Taip pat prašoma 

atleisti organizaciją nuo nario mokesčio už 2022 m. mokėjimo, nes ji yra likviduojama ir toliau savo 

veiklos nevykdys. 

Posėdžio pirmininkas 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“. Kartu su prašymu Šakių jaunimo sąjunga „Apskritasis stalas“ pateikė 2022 m. gegužės 24 

d. organizacijos visuotinio susirinkimo protokolą, kuriame svarstytas organizacijos išregistravimo 

klausimas. Protokole nurodoma, jog organizacija nebeaktyvi, šiais metais organizuotas „Apskritojo 

stalo“ 20 metų veiklos jubiliejus susidomėjimo taip pat nesulaukė, kas rodo, jog organizaciai gyvuoti 

nėra poreikio. Visuotiniame „Apskritojo stalo“ susirinkime vienbalsiai  nutarta Šakių jaunimo sąjungą 

„Apskritasis stalas“ išregistruoti. 

Posėdžio pirmininkas kalbėjo, jog vadovaujantis 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 organizacijai Šakių jaunimo sąjungai „Apskritasis 

stalas“ jokios materialinės vertybės, kaip vietos veiklos grupės narei, patikėtos naudotis nebuvo.  

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 likvidavimo ir vadovaujantis Šakių krašto vietos veiklos grupės 2015 m. lapkričio 27 d. įstatų 

8.5.5. p., organizacijos prašymą dėl išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės narių tenkinti. 

 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ prašymą dėl 

išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės narių tenkinti ir atleisti šią organizaciją nuo nario 

mokesčio mokėjimo už 2022 metus. Apie priimtą sprendimą informuoti organizaciją raštu. 

mailto:sakiuvvg@gmail.com


 

4. SVARSTYTA. Dėl projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto vietos veiklos grupės 

2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimui“ Nr. 42PP-KM-22-1-03984-PR001 paramos 

skyrimo. 

 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 parengė pati 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 registracijos Nr. 42PP-KM-22-1-03984-

PR001 (Reg. Nr. BR5.2-10764) ir paraiška perduota tolimesniam vertinimui. 2022 m. rugpjūčio 12 d. 

raštu Nr. BRK-12096 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informavo, jog 

vadovaujantis NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento direktoriaus 2022 m. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. BR1- 263, Šakių krašto VVG projektui „Parengiamoji parama Šakių 

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

22-1-03984-PR001 įgyvendinti skirta 20 000,00 Eur (su PVM) dydžio parama (Įgyvendinimo 

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

parengimui). Paramos intensyvumas - 100,00 proc. (Įgyvendinimo taisykių 25 p.).  

 VPS administratorė kalbėjo, jog Įgyvendinimo taisyklių 21 p. nurodyta, jog parama 

teikiama paraiškoms, surinkusioms ne mažiau kaip 50 atrankos balų. Šakių krašto VVG paraiška 

surinko 65 balus iš 100 galimų: 

 

Eil. 

Nr. 
Projektų atrankos kriterijai  

Balų 

skaičius 

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

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 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: 

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:  

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 

Iš viso surinktų balų balų skaičius: 65 

 

 VPS administratorė Alina Baltrušaitienė informavo valdybos narius, jog 2022 m. rugpjūčio 

30 d. Šakių krašto vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos pasirašė parengiamosios paramos sutartį projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto 

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

03984-PR001 įgyvendinimui. 

 Darbuotoja A. Baltrušaitienė priminė valdybos nariams dar 2022 m. birželio 9 d.  valdybos 

posėdyje (protokolo Nr. VVG-VALD-2022-5) pristatytą ir šiuo metu jau NMA patvirtintą VPS 

rengimo biudžetą: 

VPS rengimo išlaidoms (Įgyvendinimo taisyklių 27 p.) paraiškoje skirta 14 999,99 Eur, iš 

jų: 

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

su VPS rengimu (Įgyvendinimo taisyklių 27.2. p.) – 3 000,00 Eur; 



• VVG konsultacijoms, susijusioms su VPS rengimu bei pasiruošimu ją administruoti 

(43 val.)) (Įgyvendinimo taisyklių 27.3. p.) – 3 000,00 Eur; 

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

surinkimui, analizei ir SSGG atlikimui (Įgyvendinimo taisyklių 27.4. p.) – 3 999,99 Eur; 

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

rengimą (diskusijų organizavimas su VVG teritorijos gyventojais ir kt. suinteresuotais asmenimis - (6 

visos dienos (8 val.) darbinio pobūdžio informaciniai renginiai su moderatoriumi)) (Įgyvendinimo 

taisyklių 27.5. p.) – 5 000,00 Eur. 

VPS administravimo išlaidoms (Įgyvendinimo taisyklių 28 p.) paraiškoje skirta 5 000,01 

Eur, lėšas naudojant VVG darbuotojų atlyginimams išmokėti (preliminariai projekte numatyta, jog 

projekto lėšomis bus mokamas atlyginimas 2 darbuotojams, dirbant po 0,125 etato darbo krūviu). 

 VPS administratorė Alina Baltrušaitienė kalbėjo, jog preliminari planuojama projekto 

įgyvendinimo pradžia: 2022 m. spalio 1 d., o planuojama projekto pabaiga: 2025 m. rugpjūčio 31 d., 

nors iš tikrųjų projektas privalės būti baigtas įgyvendinti ir Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-

2027 metų vietos plėtros strategija turės būti parengta daug anksčiau. Įgyvendinimo taisyklių 31 p. 

nurodyta, jog VPS numatoma atrinkti per vienus metus nuo BŽŪP (bendrosios žemės ūkio politikos) 

Strateginio plano patvirtinimo. Darbuotoja kalbėjo, jog ši laike konkrečiai neapibrėžta projekto 

pabaiga susidarė todėl, jog nei Parengiamosios paramos projekto teikimo metu, nei šio projekto 

Paramos sutarties pasirašymo metu, nei šiai dienai BŽŪP Strateginis planas vis dar nepatvirtintas. 

Taigi, realiai planuoti projekto įgyvendinimo pabaigą bus galima tik tuomet, kai bus patvirtintas 

BŽŪP Strateginis planas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir 

paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus darbuotojos skyriaus 

vedėja Ilona Javičienė ir patarėja Virginija Liukpetrytė preliminariai sako, jog Parengiamosios 

paramos projekto pabaiga ir 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimo pabaiga galėtų būti 

2023 m. pavasarį. Darbuotoja A. Baltrušaitienė kalbėjo, jog akivaizdu, kad nėra ko delsti ir metas 

realiai planuotis Parengiamosios paramos įgyvendinimo ir 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos 

rengimo darbus. 

NUTARTA: nutarimų priimta nebuvo, tai bendro pobūdžio informacinis pranešimas. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl darbuotojų projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto vietos 

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

PR001 vykdymui patvirtinimo ir darbo krūvio bei atlyginimo dydžio jiems nustatymo. 

VPS administratorė A. Baltrušaitienė kalbėjo, jog projektas „Parengiamoji parama Šakių 

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

1-03984-PR001 yra visiškai atskiras projektas nuo Šakių krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-

KM-15-1-06803-PR001 projekto. Parengiamosios paramos projekto įgyvendinimui atidaryta atskira 

banko sąskaita ir su vietos projektu susijusių finansinių operacijų įrašai bus atskirti nuo kitų VVG 

vykdomų finansinių operacijų.  

Darbuotoja kalbėjo, jog pateiktos Parengiamosios paramos paraiškos VI dalies 

„Įsipareigojimai“ 5 p. VVG įsipareigojo „nurodyti asmenų, kuriems atlygį planuojama mokėti pagal 

projektą, skaičių, pareigas ir funkcijas projekte rengiant VPS“. Administratorė priminė valdybos 



nariams, kad 2022 m. birželio 9 d.  valdybos posėdyje (protokolo Nr. VVG-VALD-2022-5) buvo 

pristatyta, 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 2022 m. liepos 21 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“).  

VPS administratorė A. Baltrušaitienė kalbėjo, jog reikalavimai projekto „Parengiamoji parama 

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimui“ 

darbuotojams nurodyti 2022 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-

147 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ 

veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių 13.4 p. „turėti administravimo ir 

finansų valdymo gebėjimų parengti VPS ir administruoti viešąsias lėšas”, t. y. darbuotojai  turi būti 

įgyvendinantys bent vieną ES lėšomis finansuojamą projektą. Administratorė priminė valdybos 

nariams, kad 2022 m. birželio 9 d.  valdybos posėdyje (protokolo Nr. VVG-VALD-2022-5) buvo 

kalbėta, jog  tiek O. Protopopova, tiek R. Rauktienė šiuo metu įgyvendina projektą „Šakių krašto 

vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“, todėl abi atitinka reikalavimus, 

keliamus darbuotojams. 

 VPS administratorė A. Baltrušaitienė informavo valdybos narius, jog Parengiamosios paramos 

paraiškoje ir 2022 m. rugpjūčio 30 d. pasirašytoje paramos sutartyje numatyta, kad šiame projekte 

dirbs 2 darbuotojai po 0,125 etato darbo krūviu: finansininkė ir viešųjų ryšių specialistė.  

Viešųjų ryšių specialistė bus atsakinga už vietos plėtros strategijos rengimo darbo grupės 

narių, vietos gyventojų, bendruomenių narių, vietos verslininkų, vietos valdžios sektorių atstovų ir kt. 

sukvietimą į  su VPS rengimu susijusius susitikimus; vyks į rajono seniūnijas bei bendruomenes 

susitikti su vietos gyventojais, bendruomenių nariais, vietos verslininkais, vietos valdžios sektorių 

atstovais ir kt., siekiant išsiaiškinti ir išsigryninti gyventojų poreikius; rengs susitikimų protokolus; 

atliks nuolatinį rengiamos VPS viešinimą: tiek teikiant informaciją apie VPS rengimą ir jos eigą 

įvairiuose susitikimuose, diskusijose, pasitarimuose, tiek Šakių krašto VVG internetinėje svetainėje 

www.sakiukrastovvg.lt ir facebook paskyroje. 

VPS finansininkė bus atsakinga už projekto  buhalterinės apskaitos tvarkymą; sąskaitų 

priėmimą, jų atitikimo projekto lėšoms palyginimą, patvirtinimą ir apmokėjimą, registravimą 

apskaitoje; kitų finansinių įsipareigojimų vykdymą; mokėjimo prašymų rengimą, teikimą 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir jų tikslinimą (pagal poreikį); 

dalyvaus Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atliekamoje 

administracinėje projekto patikroje vietoje (atsiskaitant už projektui skirtas paramos lėšas) ir teiks 

visus prašomus finansinius dokumentus ir informaciją, susijusią su ES paramos lėšų  panaudojimu; 

pagal poreikį rengs projekto lėšų paramos sutarties keitimus. 

http://www.sakiukrastovvg.lt/


 VPS administratorė A. Baltrušaitienė priminė valdybos nariams, kad 2022 m. birželio 9 d.  

valdybos posėdyje (protokolo Nr. VVG-VALD-2022-5) buvo pristatytas VPS administravimo išlaidų 

biudžetas, kuris patvirtintas ir 2022 m. rugpjūčio 30 d. pasirašytoje paramos sutartyje - 5 000,01 Eur,  

lėšas skiriant Parengiamosios paramos projekto darbuotojų atlyginimams išmokėti. Administratorė 

kalbėjo, jog Įgyvendinimo taisyklių 28.1. p. numatytas galimas mokėti atlyginimo dydis 

Parengiamosios paramos projekto darbuotojams yra nustatytas 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 2022 m. liepos 21 d.) patvirtintose Taisyklių 1.1.1. / 1.1.1.2. 

ir 2.1./ 2.1.1. eilutėse: vieno viso darbo etato darbo užmokesčio bazinis įkainis – suma, apskaičiuota 

pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių 

pareiginių algų koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės algos 

koeficientą, išreikštą baziniais dydžiais, proporcingai mokamą dirbamam darbo laikui. Darbuotoja 

kalbėjo, kad Parengiamosios paramos paraiškoje planuota, jog darbuotojoms atlyginimas iš 

parengiamosios paramos lėšų bus mokamas 9 mėn. po 271,03 Eur/ mėn. kiekvienai darbuotojai, 

dirbant po 0,125 etato darbo krūviu, pradedant projektą įgyvendinti nuo 2022 m. spalio 1 d. 

 Pirmininkas J. V. Dainelis informavo valdybos narius, kad iki posėdžio pradžios yra gauti 

R. Rauktienės ir O. Protopopovos sutikimai dirbti Parengiamosios paramos projekte ir kvietė valdybos 

narius diskutuoti, užduoti rūpimus klausimus svarstomu klausimu.  

 Valdybos nariai pasiūlymų neišsakė, klausimų nekilo.  

 VVG pirmininkas kvietė balsuoti dėl darbuotojų Parengiamosios paramos projekto 

įgyvendinimui patvirtinimo ir darbo krūvio bei atlyginimo dydžio jiems nustatymo. 

 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto vietos 

veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimui“ viešųjų ryšių specialiste 

patvirtinti Rimą Rauktienę, o finansininke - Oną Protopopovą. Abi darbuotojas šiame projekte 

įdarbinti 9 mėnesių terminui (bet ne ilgiau nei projekto įgyvendinimo pabaiga) nuo 2022 m. spalio 1 

d., dirbant po 0,125 etato darbo krūviu ir nustatant po 271,03 Eur mėnesinį darbo užmokestį. 

 

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

laimėtoju pasirašymui Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos 

rengimo konsultavimo paslaugų pirkimui. 

VPS administratorė A. Baltrušaitienė priminė valdybos nariams, kad 2022 m. birželio 9 d.  

valdybos posėdyje (protokolo Nr. VVG-VALD-2022-5) buvo pristatyta ir 2022 m. rugpjūčio 30 d. 

Paramos sutartyje patvirtinta, jog Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros 

strategijos rengimo išlaidoms (Įgyvendinimo taisyklių 27 p.) skirta iki 14 999,99 Eur, t. y.: 

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

su VPS rengimu (Įgyvendinimo taisyklių 27.2. p.); 

• VVG konsultacijoms, susijusioms su VPS rengimu bei pasiruošimu ją administruoti (43 

val.)) (Įgyvendinimo taisyklių 27.3. 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 ir kt. suinteresuotais asmenimis - (6 

visos dienos (8 val.) darbinio pobūdžio informaciniai renginiai su moderatoriumi)) (Įgyvendinimo 

taisyklių 27.5. p.). 

Administratorė kalbėjo, jog 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimui 

planuojama pirkti konsultavimo paslaugas. 

Pirmininkas J. V. Dainelis kvietė valdybos narius išsakyti savo nuomones, pastebėjimus ir 

klausimus dėl VPS rengimo konsultavimo paslaugų pirkimo. 

 Valdybos nariai pasiūlymų neišsakė, klausimų nekilo.  

VVG pirmininkas kvietė balsuoti svarstomu klausimu. 

NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) pritarti viešųjų pirkimų organizavimui ir sutarties su 

pirkimų laimėtoju pasirašymui Šakių krašto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros 

strategijos rengimo konsultavimo paslaugų pirkimui. 

 

7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Kiti klausmai nesvarstyti. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                         Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 

 

 


