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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. birželio 21 d. Nr. VVG-VISUOT-2022-2 

Šakiai 

 

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

Virtualaus (elektroninio) posėdžio pradžia – 2022 m. birželio 14 d. 

Virtualaus (elektroninio) posėdžio pabaiga – 2022 m. birželio 21 d. 

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

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatai lentelės forma (2022-06-14 duomenimis); 

siūlomi vietos plėtros strategijos keitimai lentelės forma ir siūlomos keisti 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategijos (toliau - VPS) 8 dalis „LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir 

prioritetų įgyvendinimas”, 9 dalis „VPS priemonių aprašymas“, 10 dalis “VPS įgyvendinimo 

veiksmų planas”, 11 dalis “VPS finansinis planas” bei 12 dalis “VPS įgyvendinimo rodikliai” 

sekimo režimu buvo išsiųsti šiems vietos veiklos grupės nariams: (vardas, pavardė, atstovaujamas 

sektorius, organizacija, elektroninio pašto adresas): <...>. 

 

Darbotvarkė: 

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

Dalyvavo: <...>. 

Kvorumas yra (dalyvavo 47 iš 62 Šakių krašto vietos veiklos grupės narių), susirinkimo 

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

t. y. Šakių krašto vietos veiklos grupės įstatų, įregistruotų Juridinių asmenų registre 2015 m. 

lapkričio 27 d. (toliau – Įstatai), 7.7 p. nustatyta tvarka informuoti apie visuotinį narių susirinkimą, 

jo laiką ir darbotvarkę (kvietimas dalyvauti virtualiame rašytiniame narių susirinkime elektroniniu 

būdu bei posėdžio darbotvarkė pridedami). Pasiūlymų papildyti darbotvarkę nepareikšta. 

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

strategijos keitimo. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis kvietimu į virtualų visuotinio 

narių susirinkimo posėdį, siųstu 2022 m. birželio 14 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com, 

apžvelgė 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. Jis priminė VVG nariams, 

kad 2021 m. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Vietos 
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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). 

Pirmininkas Juozas Vytas Dainelis priminė VVG nariams, 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 ekonomikos 

plėtra ir aplinkosauga“sukurtą naują priemonę “Fizinių asmenų verslo kūrimas” Nr. LEADER-

19.2-SAVA-11). 

2022 m. birželio 14 d. elektroniniame laiške, kuriuo kviečiamas visuotinis narių 

susirinkimas, nariams buvo pateikti planuoti ir faktiniai VPS įgyvendinimo duomenys (VPS 

įgyvendinimo rodiklių 2022 m. birželio 14 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 
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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 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 
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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). 

VVG pirmininkas dėsto, 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); 

• 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.).  
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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. 

Visuotiniam narių susirinkimui pateiktas svarstyti ir tvirtinti vietos plėtros strategijos 

keitimo variantas aptartas 2022 m. birželio 9 d. vykusiame Šakių krašto vietos veiklos grupės 

valdybos posėdyje Nr. VVG-VALD-2022-5, siūlomam keitimo variantui pritarė visi posėdyje 

dalyvavę Šakių krašto vietos veiklos grupės kolegialaus valdymo organo nariai. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Vytas Dainelis 2022 m. birželio 14 d. 

elektroniniame laiške, kuriuo kviečiamas visuotinis narių susirinkimas, pristatė siūlomus VPS 

keitimus (siūlomi vietos plėtros strategijos keitimai lentelės forma ir siūlomos keisti 2016-2023 

metų VPS) 8 dalis „LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų 

įgyvendinimas”, 9 dalis „VPS priemonių aprašymas“, 10 dalis “VPS įgyvendinimo veiksmų 

planas”, 11 dalis “VPS finansinis planas” bei 12 dalis “VPS įgyvendinimo rodikliai” sekimo 

režimu  pridedami).  

Siūloma 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. 

VVG pirmininkas laiške VVG nariams dėsto, jog iš pateiktų VPS įgyvendinimo rodiklių 

matoma, kad 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 siūlo į šią VPS priemonę sukelti  iki šiol faktiškai 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 
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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”). Atlikus VPS 

rodiklių perskirstymą, bendras planuojamų įgyvendinti vietos projektų skaičius padidėtų 1 

projektu, t.y. iki 69 projektų. 

Vietos veiklos grupės pirmininkas J. V. Dainelis atkreipė VVG 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 

nariams pasiūlė svarstyti pareiškėjų galimybių išplėtimą, priemonę nukreipiant ne tik ekonominei 

veiklai kaimo vietovėje pradėti, bet “ir plėsti”. Siūloma pritarti 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: 

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. 

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). 

Patikslinta vietos plėtros strategijos 9 dalis „VPS priemonių aprašymas“, nurodant, ar 

konkreti priemonė bus įgyvendinama toliau, ar jau nebetęsiama (uždaroma): 
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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)   

 

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 10 lentelė “VPS įgyvendinimo veiksmų planas” patikslinta atsižvelgiant į dar tik 

planuojamus skelbti  paraiškų teikimo kvietimus ir vėlesnius su paraiškų administravimu 

susijusius procedūrinius veiksmus. 

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 
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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  

(LEADER-19.2-SAVA-8) 

11,52 277 050,00 5 

 

5 

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 

 

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 pirmininkas 

Juozas Vytas Dainelis kvietimu į virtualų visuotinio narių susirinkimo posėdį, siųstu 2022 m. 

birželio 14 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com siūlė VVG nariams teikti savo 

pastebėjimus, mintis, pasiūlymus, argumentus, paklausimus. 

Nariai naujų pasiūlymų VPS keitimui nepateikė, pastabų nepareiškė. 

NUTARTA:  („už“ - 47 (keturiasdešimt septyni), „prieš“ – 0 (nėra), „susilaikė“ – 0 (nėra), 

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

 

Posėdžio pirmininkas     Juozas Vytas Dainelis 

Posėdžio sekretorė    Alina Baltrušaitienė 
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