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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. balandžio 5 d. Nr. VVG-VISUOT-2022-1 

Šakiai 

 

Šakių krašto veiklos grupės posėdis virtualiu (elektroniniu) būdu vyko:  

Virtualaus (elektroninio) posėdžio pradžia – 2022 m. kovo 29 d. 

Virtualaus (elektroninio) posėdžio pabaiga – 2022 m. balandžio 5 d. 

Posėdžio pirmininkas: Juozas Vytas Dainelis, vietos veiklos grupės pirmininkas.  

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

2021 metų veiklos ataskaita su jos sudėtine dalimi finansine atskaitomybe bei pasiektų 

VPS įgyvendinimo rodiklių lentelės 2021 m. gruodžio 31 d. bei 2022 m. kovo 29 d. duomenimis 

(ir be papildomai gautų lėšų, ir su papildomai skirtomis lėšomis) buvo išsiųsti šiems vietos veiklos 

grupės nariams: (vardas, pavardė, atstovaujamas sektorius, organizacija, elektroninio pašto 

adresas): <...>. 

Darbotvarkė: 

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

Dalyvavo: <...>. 

Kvorumas yra (dalyvavo 46 iš 64 Šakių krašto vietos veiklos grupės narių), susirinkimo 

sprendimai yra teisėti. Visi Šakių krašto vietos veiklos grupės asociacijos nariai laiku ir tinkamai, 

t. y. įstatų 7.7. p. nustatyta tvarka informuoti apie šaukiamą visuotinį ataskaitinį narių susirinkimą, 

jo laiką ir darbotvarkę (kvietimas dalyvauti virtualiame posėdyje elektroniniu būdu bei posėdžio 

darbotvarkė pridedami). Pasiūlymų papildyti darbotvarkę nepareikšta. 

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

ataskaitos tvirtinimo.      

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis kvietimu į virtualų visuotinio 

narių susirinkimo posėdį, siųstu 2022 m. kovo 29 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com, 

dėstė, jog 2015 m. lapkričio 27 d. Šakių krašto vietos veiklos grupės įstatų 7.4. p. nustatyta, kad 

visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų 

pabaigos. Jame pagal Įstatų 7.1.8. p. turės būti svarstoma ir tvirtinama metinė vietos veiklos grupės 

veiklos ir finansinė ataskaita.  

mailto:sakiuvvg@gmail.com


2 
 

Posėdžio pirmininkas J. V. Dainelis pristatė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą 

per 2021 metus: 

Per 2021 m. buvo paskelbti 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas: 

• IX kvietimas, vykęs laikotarpiu nuo 2021 m. vasario 26 d. iki 2021 m. kovo 31 d. 

Kvietimo metu gautos 6 paraiškos; 

• X kvietimas, vykęs laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 14 d. iki 2021 m. birželio 14 d. 

Kvietimo metu gautos 9 paraiškos; 

• XI kvietimas, vykęs laikotarpiu nuo 2021 m. gruodžio 28 d. iki 2022 m. sausio 31 d. 

2021 m. šio kvietimo paraiškų dar nespėta gauti, bet per šį kvietimą gauta 12 paraiškų (iki 2022 

m. sausio 31 d.). 

2021 m. baigta įgyvendinti 20 vietos projektų:  

1. Ūkininko Valdo Juškos vietos projektas „Juškų raugyklėlės verslo modernizacija“ Nr. 

ŠAKI-LEADER-3A-D-2-2-2018/ 42VS-PV-18-1-06772 (Kvietimas Nr. 2, VPS I prioriteto 

„Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Vietos 

ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“); 

2. Vaclovo Jurgučio įmonės vietos projektas „Medienos apdirbimo cecho adresu Kęstučio 

g. 55, Daugėliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav. modernizavimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-4-2-

2019/ 42VS-PV-19-1-12474-PR001 (Kvietimas Nr. 4, VPS I prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra 

ir aplinkosauga“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės 

didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“); 

3. VšĮ „Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro“ vietos projektas 

„Vietos bendruomenei skirtų sveikatingumo ir terapijos paslaugų plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-

D-4-1-2019/ 42VS-PV-19-1-12499-PR001 (Kvietimas Nr. 4, VPS II prioriteto „Inovatyvios ir 

darnios bendruomenės kūrimas“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Gyventojų ir 

bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“); 

4. MB „Jo jo pramogos vaikams“ vietos projektas “Zanavykų krašto kulinarinio paveldo 

pritaikymas greitojo maitinimo veiklai, maksimaliai išnaudojant vietos išteklius“ Nr. ŠAKI-

LEADER-3A-D-6-6-2020/ 42VS-PV-20-1-10364-PR001 (Kvietimas Nr. 6, VPS I prioriteto 

„Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Vietos 

ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“); 

5. Lekėčių bendruomenės asociacijos vietos projektas „Žemės meno pleneras – verslumo 

edukacija Paliekio parke“ Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-1-2020/42VS-PV-20-1-10624-PR001 

(Kvietimas Nr. 6, VPS II prioriteto “Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonė Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės veiklą“); 

6. Griškabūdžio bendruomenės centro vietos projektas „DEGTUKAI. Sienų Meno 

Festivalis” Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-17-2020/42VS-PV-20-1-11088-PR001 (Kvietimas Nr. 6, 

VPS II prioriteto “Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonė Nr. LEADER-19.2-

SAVA-9 „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

veiklą“); 

7. Gerdžiūnų bendruomenės vietos projektas “Gerdžiūnų bendruomeninio verslumo 

ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą II“ Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-3-

2020/42VS-PV-20-1-09656-PR001 (Kvietimas Nr. 6, VPS II prioriteto “Inovatyvios ir darnios 

bendruomenės kūrimas“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendruomeninio verslumo 

ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“); 
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8. Šakių atviro jaunimo centro vietos projektas “Atrask verslumą savyje“ Nr. ŠAKI-

LEADER-1A-J-6-11-2020/42VS-PV-20-1-10599-PR001 (Kvietimas Nr. 6, VPS II prioriteto 

“Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

„Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“); 

9. Kriūkų bendruomenės centro vietos projektas „Ateities lyderis – verslus ir kūrybiškas“ 

Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-9-2020/42VS-PV-20-1-10100-PR001 (Kvietimas Nr. 6, VPS II 

prioriteto “Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

„Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“); 

10. Kidulių bendruomenės centro ,,Vinkšnupis“ vietos projektas „Kidulių miestelio 

kultūrinis paveldas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-6-15-2020/42VS-PV-20-1-10363-PR001 

(Kvietimas Nr. 6, VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonė Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-4 „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto 

kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“); 

11. VšĮ „PRIC“ vietos projektas “Zanavykų krašto kultūros savitumo ir tradicijų 

išsaugojimas, kuriant dokumentinius filmus“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-6-2-2020/42VS-PV-

20-1-10671-PR001 (Kvietimas Nr. 6, VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios bendruomenės 

kūrimas“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas 

per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“); 

12. Kidulių jaunimo ekologinis klubo „Šerenta" vietos projektas „Vaistažolininkystės 

raida Suvalkijos etnografiniame regione: nuo XIX amžiaus etnopaveldo dvaruose iki šiuolaikinių 

inovatyvių vaistinių augalų auginimo ir augalinės žaliavos paruošų technologijų pritaikymo Ki-

dulių bendruomenėje“ Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-7-12-2020/42VS-PV-20-1-11614-PR001 

(Kvietimas Nr. 7, VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonė Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“); 

13. VšĮ „PRIC“ vietos projektas „Turizmo paslaugų pardavimų apimčių didinimas 

naudojant elektronines sistemas ir socialinius tinklus“ Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-9-6-

2021/42VS-PV-21-1-06202-PR001 (Kvietimas Nr. 9, VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios 

bendruomenės kūrimas“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“); 

14. Griškabūdžio bendruomenės centro vietos projektas „Griškabūdžio miestelio kul-

tūros savitumo išsaugojimas 2“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-7-2-2020/ 42VS-PV-20-1-11593-

PR001 (Kvietimas Nr. 7, VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ 

priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per 

Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“); 

15.  MB „Hidromelsta“ vietos projektas “MB „Hidromelsta“ verslo naujų paslaugų 

plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-4-2020/42VS-PV-20-1-11539-PR001 (Kvietimas Nr. 7, VPS 

I prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 

“Verslumo skatinimas kaimo vietovėse”); 

16. Indrės Kavaliauskienės vietos projektas “Tvarkymo ir pavėžėjimo paslaugos“ Nr. 

ŠAKI-LEADER-6A-D-7-8-2020/ 42VS-PV-20-1-11563-PR001 (Kvietimas Nr. 7, VPS I 

prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 

“Verslumo skatinimas kaimo vietovėse”); 

17. Nijolės Šalonikienės vietos projektas „Sulčių spaudyklos įrengimas Šakių rajone“ 

Nr. Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-5-2020/ 42VS-PV-20-1-11543-PR001 (Kvietimas Nr. 7, VPS I 

prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 

“Verslumo skatinimas kaimo vietovėse”); 
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18. IĮ  „Modėja“ vietos projektas “Kavinės „Modėja“ atnaujinimas ir plėtra“ Nr. Nr. 

ŠAKI-LEADER-6A-D-7-7-2020/42VS-PV-20-1-11565-PR001 (Kvietimas Nr. 7, VPS I prioriteto 

„Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 “Verslumo 

skatinimas kaimo vietovėse”); 

19. Asociacijos „Išmanus jaunimas“ vietos projektas “Asociacijos „Išmanus jaunimas“ 

inovatyvaus verslo pradžia kaimo vietovėje“ Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-1-2020/ 42VS-PV-20-

1-11537-PR001 (Kvietimas Nr. 7, VPS I prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ 

priemonė Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 “Verslumo skatinimas kaimo vietovėse”). 

20. VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ vietos projektas “Šakių 

rajono gidų rengimo kursai“ Nr. ŠAKI-LEADER-1C-M-8-4-2020/42VS-PV-20-1-11626-PR001 

(Kvietimas Nr. 8, VPS II prioriteto „Inovatyvios ir darnios bendruomenės kūrimas“ priemonė Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“). 

Atkreiptas dėmesys į tai, kad vietos projektams, kuriantiems darbo vietas arba veiklų 

projektams, kurių metu buvo įsigyta ilgalaikio turto, taikomas 3 metų kontrolės laikotarpis, per 

kuriuos bus tikrinama, kaip projektus įgyvendinę asmenys laikosi užsibrėžtų tikslų ir rodiklių. 

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 2021-06-30 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“ (pridedama) informavo, jog 

Šakių krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pasiekta įgyvendinimo pažanga yra 

pakankama ir skiriamos papildomos lėšos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui pratęsti 

pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.): 

 

VPS vykdytoja Finansinis 

rezultatyvumas, 

proc. 

Fizinis 

rezultatyvumas, 

proc. 

Sukurtų naujų 

darbo vietų 

skaičius, proc. 

Pažangos 

vertinimo 

rezultatas 

Skiriamos 

pereinamojo 

laikotarpio 

lėšos 

Šakių krašto VVG 78,75 107 139 Pasiektas 219 155 Eur 
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Visoms vietos veiklos grupėms, nepriklausomai nuo pasiekto vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo pažangos lygio, 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 vietos plėtros 

strategijos lėšų metodikos 3 p.). Šakių krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai skirta 

187 995 Eur EURI lėšų (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. 

rugpjūčio 20 d. raštas Nr. BRK-9435). 

Iš viso vietos veiklos grupei skirta pereinamojo laikotarpio ir EURI lėšų 407 150 Eur, iš jų 

80 proc. skiriama vietos projektų įgyvendinimui ir 20 proc. VPS administravimui: 

 

Naujai skiriamų lėšų finansinis pasiskirstymas: 

Išlaidų kategorijos Skiriama lėšų (Eur) 

100 proc. 

Vietos projektų 

įgyvendinimui 

skiriamos lėšos  

(Eur) 80 proc. 

VPS 

administravimui 

skiriamos lėšos 

(Eur) 20 proc. 

EURI lėšos, iš jų: 187 995,00 150 396,00 37 599,00 

VVG veiklos išlaidos (75 proc. administravimo lėšų) 28 199,00 

VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (25 proc. administravimo lėšų) 9 400,00 

Pereinamojo laikotarpio 

lėšos, iš jų: 

219 155,00 175 324,00 43 831,00 

VVG veiklos išlaidos (75 proc. administravimo lėšų) 32 873,00 

VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (25 proc. administravimo lėšų) 10 958,00 

Iš viso, iš jų: 407 150,00 325 720,00 81 430,00 

VVG veiklos išlaidos (75 proc. administravimo lėšų) 61 072,00 

VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (25 proc. administravimo lėšų) 20 358,00 

 

Šios papildomai gautos lėšos buvo integruotos į jau įgyvendinamą vietos plėtos strategiją 

(2021 m. rugsėjo 10 d. visuotinio narių susirinkimo metu pakeitus vietos plėtros strategiją) : 

 

VPS priemonių finansinis planas: 

Išlaidų kategorijos Planuojama 

lėšų, proc. 

Planuojama 

lėšų suma, 

Eur 

Planuojamas 

darbo vietų 

skaičius 

Planuojamas 

projektų 

skaičius 

I VPS prioritetas „Vietos ekonomikos 

plėtra ir aplinkosauga“ 

77,26 1 858 152,00 40 35 

Priemonė: Vietos ištekliais pagrįstų 

produktų vertės didinimas ir maisto 

tiekimo grandinių plėtojimas   

(LEADER-19.2-SAVA-5) 

25,33 609 164,00 14 10 

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) 

42,63 1 025 272,00 19,15 18 
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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“ 

22,74 546 770,00 5 33 

Priemonė: Gyventojų ir bendruomenės 

įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą  

(LEADER-19.2-SAVA-8) 

11,52 277 054,00 5 

 

5 

Priemonė: Bendruomeninio verslumo 

ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės veiklą  

(LEADER-19.2-SAVA-9)   

3,78 90 987,00 0 10 

Priemonė: Vietos bendruomenių 

aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų 

krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir 

tradicijų tęstinumą   

(LEADER-19.2-SAVA-4) 

4,54 109 110,00 0 11 

Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas  

(LEADER-19.2-SAVA-3) 

2,9 69 619,00 0 7 

Viso: 100 2 404 922,00 45 68 

 

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) 

 

 Posėdžio pirmininkas dėstė, jog iš pateiktų VPS įgyvendinimo rodiklių lentelių matoma, 

jog po visų įvykusių dvylikos kvietimų likę lėšų likučiai žemiau išvardintose priemonėse: 

• VPS priemonėje SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas“ likę 66,85 Eur; 

• VPS priemonėje SAVA-4 „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per 

Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ likę 5 570,82 Eur; 

• VPS priemonėje SAVA-5 „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir 

maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ likę 7,54 Eur (šios VPS priemonės likutis keisis, nes projekto 

vykdytojas UAB „Kartai“ 2022 m. kovo 25 d. dienos gale pateikė prašymą išregistruoti šį vietos 

projektą, nes toliau jo nebeįgyvendins, projekto paramos suma – 120 000,00 Eur); 

• VPS priemonėje SAVA-8 „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų 

paslaugų teikimą“ likę 3,69 Eur; 

• VPS priemonėje SAVA-9 „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo 

įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ likę 415,23 Eur; 

• VPS priemonėje SAVA-10 “Verslumo skatinimas kaimo vietovėse” likę 10 851,91 

Eur; 

• VPS priemonės SAVA-11 „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ likę 90 396,00 Eur. 
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Posėdžio pirmininkas dėstė, jog tikslinga būtų šias lėšas apjungti į vieną kurią nors VPS 

priemonę, tuomet būtų galimybė skelbti naują kvietimą vietos projektų įgyvendinimui. VPS lėšų 

perskirstymui tarp atskirų VPS priemonių bus privalu sušaukti vietos veiklos grupės visuotinį narių 

susirinkimą ir pakeisti vietos plėtros strategiją, todėl tikslinga dar šiek tiek luktelėti, nes tikėtina, 

jog dar atliks šiek tiek lėšų nuo šiuo metu įgyvendinamų vietos projektų. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis pristatė nariams pagrindinius 

planuojamus darbus 2022 metais: 

• atlikus vietos plėtros strategijos keitimą, paskelbti kvietimą teikti vietos projektų 

paraiškas VPS lėšų likučiui; 

• administruoti VPS įgyvendinimo laikotarpiu surinktus vietos projektus, atlikti 

užbaigtų įgyvendinti vietos projektų kontrolę ir priežiūrą (kuriems taikomas kontrolės laikotarpis); 

• atlikti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo sklaidą: skelbti informaciją apie vietos 

projektų įgyvendinimą Šakių krašto VVG interneto svetainėje ir Facebook paskyroje; organizuoti 

išvažiuojamuosius renginius, pasidalinant gerąja vietos projektų įgyvendinimo patirtimi; rinkti 

medžiagą apie vietos projektų įgyvendinimą planuojamai išleisti knygai apie 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategijos metu įgyvendintus vietos projektus; 

• 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. 

Papildomų klausimų dėl vietos veiklos grupės 2021 metų veiklos ir finansinės ataskaitos 

nesulaukta, balsuojama. 

NUTARTA („už“- 45, „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 1): patvirtinti Šakių krašto vietos veiklos 

grupės 2021 metų veiklos ir metinę finansinę ataskaitą. 

  

Posėdžio pirmininkas     Juozas Vytas Dainelis 

Posėdžio sekretorė    Alina Baltrušaitienė 

 

 

 


