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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIRTUALAUS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2022 m. gruodžio 15 d.  Nr. VVG-VALD-2022-7 

Šakiai 

 

Šakių krašto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos posėdis virtualiu (elektroninio 

susirašinėjimo) būdu vyko: 

virtualaus (elektroninio) posėdžio pradžia – 2022 m. gruodžio 13 d. 

virtualaus (elektroninio) posėdžio pabaiga – 2022 m. gruodžio 15 d. 15.00 val. 

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

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė.                                                       

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

Dokumentai dėl 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) keitimo (2022 m. 

lapkričio 18 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštas Nr. BRK-16226 

„Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“; 2020 m. gruodžio 14 d. ES tarybos reglamentas (ES) 

2020/2094, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos  ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po 

Covid-19 krizės paremti; VPS administravimui skirtų EURI lėšų perkėlimas iš aktyvinimo išlaidų į 

veiklos išlaidas sekimo režimu VPS 11 dalyje “VPS finansinis planas”) ir Tarpučių bendruomenės 

centro dokumentai dėl išstojimo iš VVG narių (2022 m. lapkričio 28 d. Tarpučių bendruomenės centro 

prašymas Nr. 01 „Dėl išstojimo iš vietos veiklos grupės narių“, Tarpučių bendruomenės centro 2022 m. 

lapkričio 25 d. protokolas Nr. 01, VĮ Registrų centro 2022 m. kovo 22 d. raštas Tarpučių bendruomenės 

centrui „Pranešimas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą“ ir išrašas iš VĮ Registrų 

centro svetainės apie Tarpučių bendruomenės centro viešus duomenis, kuriuose matoma, kad 2022 m. 

liepos 4 d. priimtas VĮ Registrų centro sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą) buvo siųsti 

šiems adresatams (vardas, pavardė, atstovaujamas sektorius, organizacija, elektroninio pašto adresai): 

<...>. 

 

Darbotvarkė: 

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

keitimo. 

2. Dėl Tarpučių bendruomenės centro išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės 

narių.   

 

Dalyvavo: <...>. 

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

valdybos nariai laiku ir tinkamai, t. y. Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento 18 

p. nustatyta tvarka informuoti apie šaukiamą valdybos posėdį, jo laiką ir darbotvarkę (kvietimas 

dalyvauti virtualiame valdybos posėdyje elektroniniu būdu bei posėdžio darbotvarke pridedama). 

Pasiūlymų papildyti darbotvarkę nepareikšta. 

 



2 

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

strategijos keitimo. 

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

m. gruodžio 13 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com, dėstė, jog Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) 2022 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. BRK-16226 

„Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“ informavo, kad vadovaudamasi 2020 m. gruodžio 14 d. 

Europos Sąjungos tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2094, kuriuo nustatytas Europos Sąjungos 

ekonomikos gaivinimo priemonės (toliau - EURI) atsigavimui po COVID-19 krizės paremti taikymas ir 

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“ (toliau – Administravimo taisyklės) (galiojanti redakcija 2022 

m. liepos 21 d.) 83 punktu, nurodančiu, jog „Agentūra turi teisę inicijuoti VPS keitimą dėl kitų teisės 

aktų, reglamentuojančių VPS įgyvendinimo tvarką, pakeitimų“, inicijuoja Šakių krašto vietos veiklos 

grupės (toliau – VVG) vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KM-15-1-06803-PR001 „Šakių krašto vietos 

veiklos grupės 2016 2023 metų vietos plėtros strategija“, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą. 

Pirmininkas nurodė, kad 2021 m. rugsėjo 10 d. vykusiame vietos veiklos grupės visuotiniame 

narių susirinkime, protokolo Nr. VVG-VISUOT-2021-02, buvo atliktas VPS keitimas ir NMA 2021 m. 

rugpjūčio 20 d. raštu Nr. BRK-9435 „Dėl vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo“ skirtos 

EURI lėšos (paramos lėšų dalis, finansuojama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės 

atsigavimui po COVID-19 krizės paremti, paramos suma strategijai nustatyta pagal perskaičiuotą 

gyventojų skaičių, atsižvelgiant į Paramos kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos plėtros strategijoms 

įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 

m.) skyrimo ir skaičiavimo metodikos, patvirtintos 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) 3 p.) buvo integruotos į 

jau įgyvendinamą vietos plėtros strategiją. EURI lėšų integravimas atliktas ir VPS 11 lentelėje “VPS 

finansinis planas”, VPS administravimui skirtas EURI lėšas, t. y. 20 proc. nuo bendrai skirtų EURI lėšų 

(37 599,00 Eur) išskaidant proporcingai VVG veiklos išlaidoms (75 proc. administravimo lėšų sumos) 

ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (25 proc. administravimo lėšų sumos).  

Lėšos buvo paskirstytos taip: 

 

VPS administravimo išlaidų finansinis planas: 

Išlaidų kategorijos Planuojama lėšų (Eur) Planuojama lėšų (proc.) 

VVG veiklos išlaidos 450 923,00  

(iš jų EURI: 28 199,00) 

75 (visos VVG administravimui 

planuojamos sumos) 

VVG teritorijos gyventojų 

aktyvinimo išlaidos 

150 308,00 

(iš jų EURI: 9400,00) 

25 (visos VVG administravimui 

planuojamos sumos) 

Išviso: 601 231,00  

(iš jų EURI: 37 599,00) 

20 (visos VPS įgyvendinti skirtos sumos) 

 

mailto:sakiuvvg@gmail.com
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Vietos plėtros strategijos keitimas su integruotomis EURI lėšomis VPS 11 lentelėje “VPS 

finansinis planas” buvo patvirtintas NMA 2021 m. lapkričio 8 d.  raštu Nr. BRK-13409 “Dėl vietos 

plėtros strategijos keitimo”.  

Visgi Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi 2020 m. gruodžio 14 d. Europos Sąjungos 

tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/2094 1 straipsnio 2 punktu, nurodančiu, jog „parama skiriama kovoti 

su neigiamais COVID-19 krizės ekonominiais padariniais arba neatidėliotinais finansavimo poreikiais“, 

nusprendė, jog EURI lėšos neturėtų būti naudojamos „VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo 

išlaidoms“. Tuo pagrindu NMA 2022 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. BRK-16226 „Dėl vietos plėtros 

strategijos keitimo“ nurodė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. 

lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3D-690 „Dėl vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER programa“, kurioms skiriamas papildomas 

finansavimas vietos plėtros strategijoms įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos pereinamuoju laikotarpiu, sąrašo patvirtinimo“ skirtos EURI lėšos (37 599,00 Eur) yra 

tikslinės – skirtos ekonomikos gaivinimui, todėl jų panaudojimas taip pat turi būti tikslinis, t. y. jos 

neturėtų būti naudojamos aktyvinimo veikloms kompensuoti. 

Posėdžio pirmininkas J. V. Dainelis dėstė, jog atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos 

reglamento (ES) Nr. 2020/2094 nuostatų aiškinimą ir vadovaujantis gautu iš NMA raštu Nr. BRK-

16226 „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“, būtina atlikti techninį VPS 11 lentelės “VPS finansinis 

planas” keitimą, VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų EURI lėšų sumą – 9 400,00 Eur 

perkeliant į VVG veiklos išlaidas. Taigi, visa VPS administravimui skirta EURI lėšų suma, t. y. 20 

proc. nuo bendrai skirtų EURI lėšų (37 599,00 Eur) bus naudojama tik VVG veiklos išlaidoms. 

 Po EURI lėšų perskirstymo lėšos išdėstomos taip: 

 

VPS administravimo išlaidų finansinis planas: 

Išlaidų kategorijos Planuojama lėšų (Eur) Planuojama lėšų (proc.) 

VVG veiklos išlaidos 450 923,00  

(iš jų EURI: 37 599,00) 

75 (visos VVG administravimui 

planuojamos sumos) 

VVG teritorijos gyventojų 

aktyvinimo išlaidos 

150 308,00 25 (visos VVG administravimui 

planuojamos sumos) 

Išviso: 601 231,00  

(iš jų EURI: 37 599,00) 

20 (visos VPS įgyvendinti skirtos sumos) 

 

Bendra VPS administravimui skirta lėšų suma išlieka nepakitusi, nes EURI lėšos integruojamos 

į VPS 11 lentelės “VPS finansinį planą” bendroje sumoje, nes vadovaujantis Administravimo taisyklių 

11 punktu, VPS administravimo išlaidos susideda iš: 

11.1.p. - VVG veiklos išlaidų. Joms gali būti skiriama ne daugiau kaip 75 proc. VPS 

administravimo išlaidų; 

11.2. p. - VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų. Joms turi būti skirta ne mažiau kaip 25 

proc. VPS administravimo išlaidų (25 proc. ribos turi būti laikomasi visą VPS įgyvendinimo laikotarpį, 

įskaitant pereinamąjį laikotarpį). 

Posėdžio pirmininkas elektroniniame laiške, kuriuo buvo kviečiama į virtualų valdybos posėdį, 

išdėstė Administravimo taisyklių nuostatų reglamentavimą dėl VPS keitimo. Administravimo taisyklių 

82.4. p. nurodyta, kad tuo atveju, kai dėl pasikeitusios faktinės situacijos turi būti keičiamas VPS 
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administravimo išlaidų finansinis planas (tokiu atveju atitinkamai turi būti tikslinamas 11 VPS dalies 

„VPS finansinis planas“ 11.3 papunktis „VPS administravimo išlaidų finansinis planas“). Faktinės 

situacijos pasikeitimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis, kurie gali būti įrodomi 

dokumentais. Šiuo atveju VPS keitimo pagrindas - 2020 m. gruodžio 14 d. Europos Sąjungos tarybos 

reglamento (ES) Nr. 2020/2094 1 straipsnio 2 punktas, nurodantis, jog „parama skiriama kovoti su 

neigiamais COVID-19 krizės ekonominiais padariniais arba neatidėliotinais finansavimo poreikiais“. 

Administravimo taisyklių 82.7. p. nurodyta, kad pati VPS vykdytoja gali inicijuoti 1 (vieną) VPS 

keitimą per metus. Atkreiptinas dėmesys, kad VVG 2022 m. birželio 21 d. visuotiniame vietos veiklos 

grupės narių susirinkime (protokolo Nr. VVG-VISUOT-2022-2) atliko Šakių krašto vietos veiklos 

grupės 2016-2023 metų VPS keitimą, perskirstydama VPS lėšų likučius tarp prioritetų ir priemonių, 

todėl pati VVG šiais metais, t. y. 2022 m., atlikti papildomo VPS keitimo inijuoti nebegalėtų. Visgi 

Administravimo taisyklių 83. p. nurodyta, kad Agentūra turi teisę inicijuoti VPS keitimą dėl kitų teisės 

aktų, reglamentuojančių VPS įgyvendinimo tvarką, pakeitimų, o šis keitimas neįskaitomas į VPS 

keitimų skaičių, nurodytą Administravimo taisyklių 82.7 papunktyje. 

Posėdžio pirmininkas J. V. Dainelis dėstė, jog Administravimo taisyklių 82.7. p. nurodyta, kad 

VPS keitimus turi tvirtinti VPS vykdytojos visuotinis narių susirinkimas tik tuo atveju, kai VPS 

keitimu kuriamos naujos arba naikinamos patvirtintos VPS priemonės. Kadangi aukščiau išdėstytame 

teisiniame reglamentavime matyti, kad šiuo atveju VPS keitimą turi teisę atlikti vietos veiklos grupės 

valdyba ir nereikia šaukti visuotinio narių susirinkimo VPS keitimui patvirtinti, nes tai tik techninis 

VPS administravimo išlaidų EURI lėšų perskirstymas tarp VVG veiklos ir VVG teritorijos gyventojų 

aktyvinimo išlaidų dalių, tai niekaip nesusiję su vietos projektų įgyvendinimui skirtu finansavimu, todėl 

siūlo VVG kolegialiam valdymo organui priimti sprendimą dėl VPS keitimo - patvirtinti VPS 11 

lentelės “VPS finansinis planas” 11.3 papunkčio „VPS administravimo išlaidų finansinis planas“ 

keitimą, VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų EURI lėšų sumą perkeliant į VVG veiklos 

išlaidas, bet išlaikant bendrą VPS administravimui skirtų lėšų proporciją (VVG veiklos išlaidoms 75 

proc. visos VVG administravimui skirtos sumos ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidoms 25 

proc. visos VVG administravimui skirtos sumos). 

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

dalies “VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena” 13.1.2. papunktyje numatyta VVG valdybos 

narių funkcija “svarstyti ir tvirtinti VPS pakeitimus”, todėl pirmininkas Juozas Vytas Dainelis kvietimu 

į virtualų valdybos posėdį, siųstu 2022 m. gruodžio 13 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com 

siūlė VVG valdybos nariams teikti savo pastebėjimus, mintis, pasiūlymus, argumentus, paklausimus. 

Valdybos nariai naujų pasiūlymų VPS keitimui nepateikė, pastabų nepareiškė. 

NUTARTA:  („už“ - 10 (dešimt), „prieš“ – 0 (nėra), „susilaikė“ – 0 (nėra), patvirtinti Šakių 

krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimą. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Tarpučių bendruomenės centro išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos 

grupės narių.   

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

m. gruodžio 13 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com, dėstė, jog Tarpučių bendruomenės 

centras 2022 m. lapkričio 28 d. pateikė prašymą Nr. 01 “Dėl išstojimo iš vietos veiklos grupės narių”, 

kuriame nurodė, jog Tarpučių bendruomenė yra visiškai nedidelė, sodybos tuštėja, kaimo žmonės 

mailto:sakiuvvg@gmail.com
mailto:sakiuvvg@gmail.com
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sensta ir bendruomenėje nebelikę aktyvių 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).  

Be to, VĮ Registrų centras 2022 m. kovo 22 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 2018 metų nepateiktos metinės veiklos ataskaitos ir finansinė atskaitomybė. 

Kadangi po VĮ Registrų centro pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą 

bendruomenės centras nesiėmė iniciatyvos bendruomeninės veiklos atnaujinimui ir nepateikė metinės 

finansinės atskaitomybės nei už 2021 metus, nei už 2018-2020 metus, todėl 2022 m. liepos 4 d. VĮ 

Registrų centras priėmė sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir įregistravo Tarpučių 

bendruomenės centro teisinį statusą „Inicijuojamas likvidavimas“. Bendruomenės aktyvas 2022 

lapkričio 25 d. valdybos posėdyje Nr. 01 nutarė toliau bendruomeninės veiklos nebetęsti ir šį juridinį 

vienetą išregistruoti.  

 Posėdžio pirmininkas nurodė, jog dėl tos priežasties, kad Tarpučių bendruomenės centras 

jokios veiklos nevykdo, jokiomis piniginėmis lėšomis nedisponuoja ir įgijęs likvidavimo statusą, todėl 

prašo patvirtinti  Tarpučių bendruomenės centro išstojimą iš vietos veiklos grupės narių ir atleisti nuo 

nario mokesčio už 2022 metus mokėjimo. 

Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 23 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės visuotinio narių 

susirinkimo protokolu Nr. 11 patvirtinto 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“. Prašymo dėl išstojimo iš vietos veiklos grupės narių pateikimo 

dieną Tarpučių bendruomenės centrui jokios materialinės vertybės kaip vietos veiklos grupės nariui, 

patikėtos naudotis nebuvo. 

Pažymėtina, 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) Tarpučių bendruomenės centro 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. 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė                                                                  


