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ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIRTUALAUS VALDYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

 

2023 m. sausio 31 d.  Nr. VVG-VALD-2023-1 

Šakiai 

 

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

virtualaus (elektroninio) posėdžio pradžia – 2023 m. sausio 24 d. 

virtualaus (elektroninio) posėdžio pabaiga – 2023 m. sausio 31 d. 

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

Posėdžio sekretorė: Alina Baltrušaitienė, VPS administratorė.      

                                                  

Taikytas susirašinėjimo būdas: informacijos siuntimas el. paštu. 

Kaimo vietovių vietos plėtros strategijos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus buvo 

siųsti šiems adresatams (vardas, pavardė, atstovaujamas sektorius, organizacija, elektroninio pašto 

adresai): 

<...> 

Darbotvarkė: 

1. Dėl metinės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2022 metus svarstymo 

ir tvirtinimo. 

Dalyvavo: 

<...> 

Kvorumas yra (dalyvavo 11 iš 11 valdybos narių), 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) 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.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl metinės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2022 

metus svarstymo ir tvirtinimo. 

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

m. sausio 24 d. iš elektroninio pašto sakiuvvg@gmail.com, informavo valdybos narius apie Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 patvirtintų vietos plėtros 

strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu (aktuali suvestinė redakcija 

nuo 2022 m. liepos 21 d.), administravimo taisyklių 43 punkto reikalavimą, jog VPS 

vykdytoja (vietos veiklos grupė), vadovaudamasi metiniais vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

rezultatais, turi parengti ir iki 2023 m. vasario 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės 

ūkio ministerijos pateikti metinę vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius 

kalendorinius metus pagal Agentūros patvirtintą formą. Metinėje vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo ataskaitoje pateikiami duomenys apie vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos 
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veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KM-15-1-06803 įgyvendinimo 

pažangą ir rezultatus nuo 2022 metų sausio 1 d. iki 2022 metų gruodžio 31 d. Metinė VPS 

įgyvendinimo ataskaita turi būti patvirtinta VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo arba 

visuotinio narių susirinkimo. 

 Pateiktoje kaimo vietovių vietos plėtros strategijos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje už 

2022 metus: 

• pateikti 2022 metais jau sėkmingai įgyvendinti 23 vietos projektai;  

• pristatyti VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai (vyko potencialių vietos 

projektų pareiškėjų konsultavimas ir aktyvinimas Kvietimo Nr. 12 metu, vykusio laikotarpiu nuo 

2022 m. vasario 28 d. iki 2022 m. kovo 31 d. ir potencialių vietos projektų pareiškėjų konsultavimas 

ir aktyvinimas Kvietimo Nr. 13 metu, vykusio laikotarpiu nuo 2022 m. rugsėjo 30 d. iki 2022 m. 

spalio 31 d.);  

• nurodytos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės (gerosios praktikos sklaida, vietovės 

įvaizdžio gerinimas, skelbiant straipsnius apie įgyvendintų verslo ir bendruomeninių projektų 

gerąją patirtį internet svetainėje www.sakiukrastovvg.lt; Šakių krašto VVG veiklos, vietos projektų 

viešinimas, dalinimasis aktualia informacija Šakių krašto VVG Facebook paskyroje; straipsniai VPS 

įgyvendinimo klausimais Šakių rajoniniame laikraštyje „Draugas“); 

•  nurodyti vykę mokymai VVG valdymo organo nariams bei darbuotojams (2022 m. 

sausio 20 d. vyko nuotoliniai mokymai „Korupcijos samprata“, „Korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos“ ir „Interesų konfliktai“; 2022 m. birželio 21 d. vyko mokymai „Būk 

inovatyvus, kurk inovacija!“); 

• nurodyti vykę mokymai VVG potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams (2022 m. 

vasario 21 d. vyko konferencija ,,Naujos ir tvarios e.verslo galimybės tautinio paveldo produktų ir 

amatų gamintojams”); 

• pateikta informacija apie 2022 m. vykusius visuotinius narių susirinkimus:  

 2022 m. balandžio 5 d. vyko visuotinis narių susirinkimas dėl vietos veiklos grupės 2021 

m. veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimo.  

2022 m. birželio 21 d. vyko visuotinis narių susirinkimas dėl 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategijos keitimo (VPS vykdytojos iniciatyva) – kadangi po įvykusių dvylikos kvietimų vis 

dar buvo likę 251.682,71 Eur nepanaudotų  paramos lėšų (10,48 proc.), todėl atliktas VPS keitimas– 

lėšų likučiai 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 sukelti į darbo vietas kuriančią ir 

pareiškėjams itin patrauklią dėl plataus potencialių pareiškėjų rato VPS I prioriteto „Vietos 

ekonomikos plėtra ir aplinkosauga“ priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-10, taip sudarant bendrą paramos lėšų likutį šioje priemonėje Nr. LEADER-

http://www.sakiukrastovvg.lt/
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19.2-SAVA-10  – 161 286,71 Eur ir į šią priemonę perkeltas iš VPS priemonės „Vietos ištekliais 

pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ (LEADER-19.2-SAVA-

5) neįgyvendintas rodiklis „1 projektas“ ir „4 darbo vietos“ - LEADER-19.2-SAVA-5 priemonėje 

planuotų paremti projektų skaičius iš “10” sumažėjo į “9” ir planuotų sukurti darbo vietų skaičius iš 

“14” sumažėjo į “10” (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, buvo nustatytas rodiklis 

„2 projektai“ ir „4 darbo vietos“, taip taip vietoj VPS priemonėje LEADER-19.2-SAVA-10  

planuotų įgyvendinti “18 vietos projektų” numatant įgyvendinti “20 vietos projektų” ir vietoj  

planuotų “sukurti 19,15 etato darbo vietų” numatant “sukurti 23,15 etato darbo vietų”). Atlikus VPS 

rodiklių perskirstymą, bendras planuojamų įgyvendinti vietos projektų skaičius padidėjo 1 projektu, 

t.y. iki 69 projektų. Taip pat šiuo VPS keitimu EURI lėšų priemonėje “Fizinių asmenų verslo 

kūrimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 buvo nutarta praplėsti galimų pareiškėjų ratą, sudarant 

galimybę vietos projektus teikti ne tik fizinių asmenų verslo pradžiai, kaip buvo iki tol, bet ir verslo 

plėtrai. 

• pateikta informacija apie 2022 m. vykusius valdybos posėdžius: 

2022 m. sausio 28 d. vyko valdybos posėdis dėl metinės vietos plėtros strategijos už 2021 

metus svarstymo ir tvirtinimo. 

2022 m. vasario 3 d. vyko valdybos posėdis dėl finansinių sąlygų aprašo svarstymo ir 

tvirtinimo Kvietimo Nr. 12. priemonei Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 bei kvietimo teikti vietos 

projektus datos nustatymo. Nutarta kvietimą teikti vietos projektus skelbti nuo 2022 m. vasario 28 d. 

 iki 2022 m. kovo 31 d. 

2022 m. vasario 28 d. vyko valdybos posėdis dėl UAB „Kartai“ vietos projekto „Įmonės 

modernizavimas ir veiklų plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-4-2019/ 42VS-PV-19-1-08587-

PR001 įgyvendinimo (pateikto prašymo pratęsti vietos projekto įgyvendinimo terminą). Nutarta 

nepritarti UAB „Kartų“ prašymui pratęsti vietos projekto įgyvendinimo terminą, viršijant 

finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 

26 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3, 4.3. punkto “Vietos projekto vykdytojo ir jo 

partnerių įsipareigojimai” 4.3.2.1. papunktyje nurodytą vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį, nes 

prašymas buvo neargumentuotas, nepateikiant akivaizdžių ir neginčijamų argumentų dėl faktinių 

aplinkybių, dėl kurių būtų būtina trečią kartą keisti paramos sutartį, nukeliant vietos projekto 

įgyvendinimo laikotarpį.   Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos valdybos 

posėdžio metu ar UAB “Kartams” pateikus naują informaciją ir dokumentus, galinčius turėti 

reikšmės UAB “Kartų pateikto prašymo dėl vietos projekto įgyvendinimo termino pratęsimo, esant 

išimtinėms svarbioms aplinkybėms, vietos veiklos grupės valdyba netmetė galimybės šį klausimą 

svarstyti pakartotinai. 

2022 m. kovo 25 d. vyko valdybos posėdis dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 2021 

metų veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės svarstymo ir teikimo jas tvirtinti visuotiniam 

narių susirinkimui; dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo; dėl pritarimo teikti paraišką pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį 
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„Parengiamoji parama“ kaimo vietovių vietos plėtros strategijai, skirtai Lietuvos kaimo plėtros 

2023–2027 m. projektams, parengti; dėl pritarimo viešųjų pirkimų organizavimui ir sutarties su 

pirkimų laimėtoju pasirašymui knygos apie 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos laikotarpiu 

įgyvendintus projektus išleidimui; dėl Žvirgždaičių miestelio bendruomenės įstojimo į Šakių krašto 

VVG narius; dėl VšĮ „Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro“ prašymo atleisti nuo nario 

mokesčio mokėjimo už 2022 m. 

2022 m. birželio 9 d. vyko valdybos posėdis dėl Šakių krašto VVG  2016-2023 metų 

vietos plėtros strategijos keitimo; dėl Šakių krašto VVG visuotinio narių susirinkimo sušaukimo 

VPS keitimui; dėl atsakingo asmens už projekto „Parengiamoji parama Šakių krašto vietos veiklos 

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

administravimą paskyrimo (paskirta VPS administratorė Alina Baltrušaitienė); dėl VšĮ „Šešupės 

euroregiono turizmo informacijos centro“ išstojimo iš Šakių krašto VVG narių; dėl Turčinų kaimo 

bendruomenės centro išstojimo iš Šakių krašto VVG narių; dėl informacinių renginių organizavimo, 

aplankant 2016-2023 metų VPS įgyvendinimo laikotarpiu jau įgyvendintus ir tebeįgyvendinamus 

vietos projektus. 

2022 m. rugsėjo 6 d. vyko valdybos posėdis dėl Šakių krašto VVG vietos plėtros 

strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ 

įgyvendinimo rezultatyvumo vertinimo, kurio metu valdybos nariams buvo pateikta informacija apie 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atliktą VPS rezultatyvumo vertinimą 

ir antrinį rezultatyvumo vertinimą 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" patvirtintų vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (toliau – 

Administravimo taisyklės) 802 p. 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. 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. 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-
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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. 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. 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. 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. 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). 

2022 m. rugsėjo 6 d. vyko valdybos posėdis 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. Nutarta kvietimą teikti vietos projektus skelbti nuo 2022 m. 

rugsėjo 30 d. iki 2022 m. spalio 31 d. 

2022 m. rugsėjo 6 d. vyko valdybos posėdis dėl Šakių jaunimo sąjungos „Apskritasis 

stalas“ išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės narių. 

2022 m. rugsėjo 6 d. vyko valdybos posėdis 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; dėl pritarimo viešųjų pirkimų organizavimui ir sutarties su 

pirkimų laimėtoju pasirašymui Šakių krašto VVG 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimo 

konsultavimo paslaugų pirkimui ir  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. 

2022 m. gruodžio 15 d. vyko valdybos posėdis dėl Tarpučių bendruomenės centro 

išstojimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės narių.  

2022 m. gruodžio 15 d. vyko valdybos posėdis dėl Šakių krašto vietos veiklos grupės 

2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimo (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės 

ūkio ministerijos iniciatyva) - 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 VVG 
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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. 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 – 28 199,00 

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

9 400,00 Eur). 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. 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“, atliktas techninis VPS 11 lentelės “VPS finansinis planas” keitimas, 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) po VPS keitimo bus naudojama tik VVG veiklos išlaidoms. VPS keitimą 

atliko VVG valdyba, o ne visuotinis narių susirinkimas, nes 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, o šiuo atveju 

buvo atliekamas tik techninis VPS administravimo išlaidų EURI lėšų perskirstymas tarp VVG 
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veiklos ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidų dalių ir tai nesusiję su vietos projektų 

įgyvendinimui skirtu finansavimu. 

• vietos plėtros strategijos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje už 2022 metus pateikta 

informacija apie VVG narius (2022 m. sausio 1 d. vietos veiklos grupėje buvo 63 nariai; per 2022 

m. įstojo vienas naujas narys - Žvirgždaičių miestelio bendruomenė, o išstojo 4 nariai: VšĮ „Šešupės 

euroregiono turizmo informacijos centras“, Turčinų kaimo bendruomenės centras, Šakių jaunimo 

sąjunga „Apskritasis stalas“ ir Tarpučių bendruomenės centras; 2022 m. gruodžio 31 d. vietos 

veiklos grupė turi 60 narių); 

• vietos plėtros strategijos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje už 2022 metus pateikta 

informacija apie VVG valdymo organo narius. VVG valdybą sudaro 11 narių – taip nutarta 2020 m. 

vasario 27 d. vykusio visuotinio narių susirinkimo metu, protokolo Nr. VVG-VISUOT-2020-01 (5 

moterys ir 6 vyrai), iš jų: 5 asmenys iš pilietinės visuomenės sektoriaus (Žemės ūkio ministro 2015 

m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 patvirtintų vietos plėtrps strategijų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių (toliau – Atrankos taisyklės) 12.4.1. 

p. nurodyta, jog pilietinės visuomenės sektorius valdymo organe turi sudaryti 35 – 49 proc. valdymo 

organo narių – VVG atveju pilietinės visuomenės sektorius sudaro 45,46 proc.), 3 asmenys iš verslo 

sektoriaus (Atrankos taisyklių 12.4.2. p. nurodyta, jog verslo sektorius gali sudaryti iki 35 proc. 

narių - VVG atveju verslo sektorius sudaro 27,27 proc.)  ir 3 asmenys iš vietos valdžios sektoriaus 

(Atrankos taisyklių 12.4.3. p. nurodyta, jog valdžios sektorius gali sudaryti iki 30 proc. narių - VVG 

atveju valdžios sektorius sudaro 27,27 proc.). Iš 11 valdybos narių net 5 asmenys buvo iki 40 m. 

amžiaus jų išrinkimo dieną, t. y. 2020 m. vasario 27 d. vykusio visuotinio narių susirinkimo dieną, 

kai buvo renkami valdybos nariai. Nors Atrankos taisyklių 15.3.1. p. nurodyta, jog bent 2 asmenys 

turi būti iki 40 m. jų išrinkimo dieną į kolegialų VVG valdymo organą, bet patvirtintoje 2016-2023 

metų vietos plėtros strategijoje Šakių krašto VVG už jaunų žmonių įtrauktį į VVG sprendimų 

procesus gavo maksimalų atrankos balų skaičių (10 balų) už įsipareigojimą, jog viso 2016-2023 

VPS įgyvendinimo laikotarpiu jauni žmonės VVG valdymo organe sudarys ne mažiau kaip 35 proc. 

valdymo organo narių, kas nuo 11 valdybos narių turi sudaryti 4 asmenis. 

• vietos plėtros strategijos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje už 2022 metus pateikta 

informacija apie VVG vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų 

vietos plėtros strategija“ darbuotojus (2022 m. dirbo 4 darbuotojai (2,75 etato): VPS administravimo 

vadovas, VPS finansininkas, VPS administratorius ir VPS viešųjų ryšių specialistas); 

• vietos plėtros strategijos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje už 2022 metus aptartas 

LEADER metodo principų įgyvendinimas: teritorinis principas, „Iš apačios į viršų“ principas, 

partnerystės, inovacijų, integruoto požiūrio principai, tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas bei 

vietos finansavimo ir valdymo principas. 

Teritorinis principas grindžiamas tuo, jog visai Šakių krašto VVG kaimiškajai teritorijai 

parengti ir patvirtinti finansavimo sąlygų aprašai  (toliau – FSA) Kvietimui Nr. 12 ir Kvietimui Nr. 

13 paskelbti. Kvietimui Nr. 12. FSA patvirtintas vasario 3 d. valdybos posėdyje (protokolo Nr. 

VVG-VALD-2022-2). Kvietimui Nr. 13. FSA patvirtintas rugsėjo 6 d. valdybos posėdyje (protokolo 

Nr. VVG-VALD-2022-6). Abu kvietimai skelbti VPS priemonėms „Verslumo skatinimas kaimo 

vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 ir  „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-11.  
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Teritorinis principas grindžiamas ir tuo, jog Šakių krašto interneto svetainėje bei Šakių krašto 

VVG Facebook paskyroje ir rajoniniame laikraštyje „Draugas“ savalaikiai buvo skelbiama 

informacija apie visoje Šakių krašto VVG kaimiškojoje teritorijoje 2016-2023 metų VPS 

įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendinamus ir jau įgyvendintus vietos projektus. 

Teritorinis principas grindžiamas ir vietos projektų gerosios praktikos sklaida, gerinant 

vietovės įvaizdį filmuojant įgyvendinamus ar jau įgyvendintus vietos projektus ir juos pristatant 

televizijos laidose: 

MB „Modern House“ vietos projektas „Karkasinių namų gamyba“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-

D-7-6-2020/ 42VS-PV-20-1-11544-PR001 rodytas 2022 m. rugpjūčio 28 d. TV3 laidoje „Statybų 

gidas“; 

Ūkininko Valdo Juškos vietos projektai ,,Juškų raugyklėlės verslo modernizacija“ Nr. ŠAKI-

LEADER-3A-D-2-2-2018/ 42VS-PV-18-1-06772 ir „Juškų raugyklėlės verslo modernizacijos 

plėtra“ Nr. ŠAKI–LEADER–6A–D–10–8–2021/ ŠAKI-LEADER-6A-D-10-8-2021 rodyti 2022 m. 

lapkričio 28 d. LRT televizijos laidoje „Gyventi kaime gera“; 

MB „Šlepetija“ vietos projektas ,,MB „Šlepetija“ verslo plėtra” Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-

7-10-2020/ 42VS-PV-20-1-11538-PR001 rodytas 2022 m. lapkričio 8 d. LRT televizijos laidoje 

„Nepaprasti žmonės“ ir 2022 m. gruodžio 11 d. LRT televizijos laidoje „Gyventi kaime gera“; 

Asociacijos „Zanavykų seimelis“ vietos projekto „Zanavykų krašto kulinarinis paveldo 

išsaugojimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-KV-9-4-2021/42VS-PV-21-1-06201-PR001 rezultatas – 

išleista knyga “Istorinė zanavykų virtuvė“ pristatyta 2022 m. birželio 18 d. LRT laidoje “Labas 

rytas, Lietuva”. 

Principas, „Iš apačios į viršų“ grindžiamas tuo, jog pagal parengtus ir patvirtintus 

finansavimo sąlygų aprašus buvo visai Šakių krašto VVG kaimiškajai teritorijai skelbti Kvietimai 

Nr. 12 ir Nr. 13 teikti vietos projektus VPS priemonėms „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-10 ir  „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11.  

Inovacijų principas grindžiamas tuo, jog siekiant atrinkti ir finansuoti geriausius vietos 

projektus, naudojama balų sistema, kurios vienas iš atrankos kriterijų yra „Diegiamos inovacijos 

(technologinio proceso inovacija/modemizavimas arba produkto, paslaugos inovacija) VVG 

teritorijos mastu“. Finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad atitiktis atrankos kriterijui vertinama 

vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų 

inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. 

gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 

investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“. Inovatyvumo 

įrodymo dokumentus, nurodytus Metodikos priedo skiltyse „Informacijos šaltiniai“, pareiškėjai 

pateikia kartu su paraiška. 

Integruoto požiūrio principas užtikrinamas per VPS I prioriteto „Vietos ekonomikos plėtra ir 

aplinkosauga“ 4 tipų uždavinių (ekonominių, socialinių, aplinkosauginių, kultūrinių) sprendimą. 

Įgyvendinant VPS siekiama į Šakių rajono pokyčių valdymą ir sprendimus įtraukti kuo daugiau 

kaimo bendruomenių, organizacijų ir kitų suinteresuotų kaimo plėtros veikėjų. Tam Šakių krašto 

VVG jungia 60 narių iš visų 14 seniūnijų: 56 juridinius (40 pilietinės visuomenės atstovų (iš jų 33 

benruomenės), 13 verslo atstovų, 3 vietos valdžios atstovus)  ir 4 fizinius. Šakių krašto VVG nariais 
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yra ir skėtinės organizacijos: Šakių turizmo ir verslo informacijos centras, Šakių rajono 

bendruomenių centrų asociacija, Šakių rajono sporto klubų sąjunga, Šakių verslo klubas. 

Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas grindžiamas visoms Marijampolės apskrities 

vietos veiklos grupėms (Šakių krašto VVG, Vilkaviškio krašto VVG, Marijampolės apskrities VVG, 

Sūduvos VVG ir Kalvarijos VVG) kartu įgyvendinant teritorinį  bendradarbiavimo projektą  

„Amatų skatinimas ir lėtojo turizmo plėtra Marijampolės regione“ Nr. 44TT-KM-20-3-09761-

PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos 

sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Projektas teiktas pagal 

įgyvendinimo 2020 metais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. 

vasario 28 d. įsakymu Nr. 3D-137 (TAR, 2020-03-02, Nr. 4483, aktuali suvestinė redakcija 2020 m. 

rugsėjo 24 d.).  

Teritorinio  bendradarbiavimo projekto tikslas – skatinti vietos plėtrą Marijampolės regiono 

kaimo vietovėse amatų plėtros ir lėtojo turizmo plėtros kontekste. 

Projekto uždaviniai: 

• Skatinti amatus, kaip alternatyvią kaimo ekonominę veiklą; 

• Suteikti amatininkams žinių rinkodaros srityse; 

• Suteikti kaimo žmonėms galimybę imtis amatininkystės, kaip pagrindinės ar papildomos 

veiklos; 

•  Siekti vietos plėtros, atrandant, skatinant ir plėtojant lėtąjį turizmą; 

• Įtraukti amatininkystę į lėtojo turizmo produktus ir paslaugas. 

2022 m. vyko teritorinio  bendradarbiavimo projekto veiklos “Dalyvavimas mugėse, 

renginiuose” viena iš veiklų “Dalyvavimas miesto dienose”, kai visos Marjampolės apskrities vietos 

veiklos grupių amatininkai ( visų penkių VVG) vyko vieni į kitų miesto šventes pristatyti, 

pareklamuoti ir parduoti savo produkciją, surasti partnerius, klientus, užmegzti naudingus kontaktus:  

2022 m. birželio 4 d. vyko į Paežerių dvaro sodybą; 2022 m. birželio 25 d. vyko į Vilkaviškio 

miesto šventę, 2022 m. liepos 6 d. – dalyvavo Šakių miesto šventėje, 2022 m. rugpjūčio 27 - 28 d. 

dalyvavo Liudvinavo šventėje ir 2022 m. rugsėjo 9 d. – Kalvarijos šventėje. 

Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas grindžiamas ir 2022 m. dalyvavimu Vietos 

veiklos grupių tinklo projekte „Dėmesio – bendruomeninis verslas kaime!“ Nr. PLKT-KK-21-1-

00933-PR001, parengtame pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės 

„Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.  

Projekto tikslas – didinti Lietuvos kaimo socialinio, bendruomeninio verslumo, 

bendradarbiavimo bei ūkio ir verlso plėtros galimybių žinomumą viešinant per KPP įgyvendintus 

projektus taip gerinant ne tik tarpusavio tinklaveiką bei bendradarbiavimą, bet ir informacijos 

sklaidą apie teikiamas paslaugas. 

Projekto uždavinys - sukurti reprezentatyvų audiovizualinį turinį apie Lietuvos kaimo 

teikiamas socialinio, bendruomeninio ir kt. verslo paslaugas, įgyvendinamas per KPP priemones. 

Uždaviniui pasiekti iš visų Lietuvoje veikiančių 49 vietos veiklos grupių buvo atrinkta po 1 

verslumo projektą iš kiekvienos VVG ir sukurtas 2-3 min. trukmės video filmukas apie toje vietos 

veiklos grupėje įgyvendintą projektą (gerąjį verslumo pavyzdį), pristatant jį plačiajai visuomenei. 

Šakių krašto vietos veiklos grupė filmavimui parinko Voniškių kaimo bendruomenės centro 

vietos projektą „Maitinimo paslaugų teikimas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-6-5-2020/42VS-PV-20-1-
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10107-PR001, įgyvendintą pagal VPS priemonę „Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų 

paslaugų teikimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, kurį įgyvendinant buvo įsigyti virtuvės baldai, 

virtuvės įranga ir automobilis bei pradėtos teikti išvežamojo maitinimo paslaugos vietos 

gyventojams (dienos pietūs, maitinimas švenčių ir renginių metu), taip sukuriant 1 darbo vietą 

virėjai – to kaimo gyventojai. 

Bendradarbiavimo principas užtikrinamas ir 2022 m. Nacionalinio socialinės integracijos 

instituto kartu su partnerėmis Šakių krašto vietos veiklos grupe bei Sūduvos vietos veiklos grupe 

įgyvendinant bendrą projektą „Šakių ir Kazlų Rūdos savivaldybių kaimo plėtros veikėjų 

komunikacijos partnerystė plėtojant regioninį kultūrinį turizmą“ Nr. PLKT-KU-21-2-08057, 

parengtą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ 

veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.  

Projekto tikslas – siekiant pristatyti Lietuvos KPP programos Šakių ir Kazlų Rūdos 

savivaldybėse įgyvendintus projektus, sukurti teminius filmukus, skatinančius regioninį kultūrinį 

turizmą. 

Projektu buvo parengti 4 filmukai apie Šakių krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos lėšomis įgyvendintus vietos projektus Gerdžiūnų k., Panovių k., Lekėčių mstl. ir 

Kudirkos Naumiesčio mstl., orientuoti į regioninio turizmo plėtrą su senjorų pasakojimais apie šių 

vietovių istorinį unikalumą. Taip pat buvo sukurtas 1 bendras reklaminis filmukas, pristatantis 

regioninį kultūrinį žiedinį turistinį maršrutą: Antanavas - Višakio Rūda - Lekėčiai - Gerdžiūnai - 

Sudargas – Panoviai - Kudirkos Naumiestis - Antanavas. 

  Vietos finansavimo ir valdymo principas įgyvendinamas taip, jog kiekvienų metų pradžioje 

iki Šakių rajono savivaldybės biudžeto tvirtinimo Šakių krašto vietos veiklos grupė teikia 

savivaldybei tiems metams vietos projektų kofinansavimo poreikį pagal atskirus prioritetus ir 

priemones. Esant poreikiui, vietos projektams reikalingos kofinansavimo sumos perskaičiuojamos ir 

teikiamas patikslintas kofinansavimo poreikis. Per visą 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo laikotarpį Šakių rajono savivaldybė vietos projektų kofinansavimui skyrė 57 700,50 

Eur. 

Partnerystės principas grindžiamas tuo, jog 2022 m. birželio 9 d. vykusio valdybos posėdžio 

metu buvo aptarti Šakių krašto VVG 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 10 dalyje “VPS 

įgyvendinimo veiksmų planas” 2022 metais numatyti VVG teritorijos gyventojų aktyvumo 

skatinimo veiksmai – informacinių renginių organizavimas. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 

ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintų vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (toliau – Administravimo 

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

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

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

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto panaudojimą, patikrinamą ir kontroliuojamą 

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

Administravimo taisyklių 35.8 p. numatyta, kad vietos veiklos grupė ir Agentūra  turi teisę tikrinti, 

kaip yra laikomasi tinkamumo sąlygų ir įsipareigojimų vietos projekto įgyvendinimo metu, o 174 p. 

numatyta teisė VPS vykdytojai ir (arba) Agentūrai vykdyti ex-post patikras (vietos projekto 

vykdytojo pabaigto įgyvendinti vietos projekto patikrinimas, siekiant nustatyti, kaip laikomasi vietos 
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projekto vykdytojo įsipareigojimų - Administravimo taisyklių 173 p.). Įgyvendinamos Šakių krašto 

VVG 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos 13 dalies “VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir 

stebėsena” 13.1.2. papunktyje yra numatytos VVG valdybos narių funkcijos: analizuoti, vertinti 

VPS įgyvendinimo procesą ir rezultatus, identifikuoti VPS įgyvendinimo problemasir siūlyti jų 

sprendimo būdus (3 p.); priimti sprendimus dėl VPS įgyvendinimo (4 p.); dalyvauti VVG veiklos 

pristatymuose, bendradarbiauti su rajono savivalda, bendruomenėmis, organizacijomis, verslininkais 

VPS įgyvendinimo klausimais (10 p.), o 13.1.1. papunktyje yra numatytos VVG narių funkcijos: 

teikti siūlymus/rekomendacijas dėl VPS įgyvendinimo proceso tobulinimo (3 p.) ir aktyviai 

dalyvauti VPS įgyvendinime, skleisti informaciją apie VPS galimybes (4 p.). Kadangi per vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį jau paskelbta 13 Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas 

ir per šį laikotarpį jau yra įgyvendinta/ įgyvendinama 86 vietos projektai, todėl jau yra ką kitiems 

parodyti ir savo pačių nuveiktais darbais pasidžiaugti, todėl pasiūlyta suorganizuoti išvykstamųjų - 

aktyvinimo renginių ciklą „Po įgyvendinamus/ įgyvendintus Šakių krašto VVG 2016-2023 metų 

vietos plėtros strategijos projektus besižvalgant“, į juos kviečiant vykti ne tik VVG valdybos narius 

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

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

projektų pareiškėjus, taip bendradarbiaujant ir pasidalinant gerąja vietos projektų įgyvendinimo 

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

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

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

teritorijos gyventojams. Per 2022 metus suorganizuoti 4 informaciniai renginiai NVO, veslo, vietos 

valdžios atstovams ir potencialiems vietos projektų pareiškėjams: 

2022 m. birželio 17 d. vyko pirmasis informacinis renginys, aplankyta 10 vietos projekto 

pareiškėjų, išvykoje dalyvavo 22 asmenys: 

 Lankytasi Kidulių jaunimo ekologinio klubo „Šerenta" bendruomeniniame vietos projekte 

,,Zanavykiškų žolelių nauda“ Nr. ŠAKI-LEADER-1A-D-6-13-2020/ 42VS-PV-20-1-10356-PR001. 

Projekto metu įsigyta įranga žolelių, daržovių ir vaisių džiovinimui, numatyta gaminti cukatas bei 

organizuoti edukacines šviečiamąsias pažintines edukacines veiklas. Sukurta 0,85 etato darbo vietos. 

Lankytasi Kidulių bendruomenės centro ,,Vinkšnupis“ projekte „Aplinkos priežiūros 

paslaugų teikimas Kiduliuose“ Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-6-16-2020/ 42VS-PV-20-1-11508-

PR001. Projekto metu įsigyta aplinkos priežiūros įranga ir sukurta 1 darbo vieta. 

Lankytasi biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų projekte ,,Terapinės rekreacijos 

paslaugų teikimas Kukarskės globos namuose” Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-13-2020/42VS-PV-20-

1-11545-PR001. Projekto metu terapinių rekreacinių paslaugų teikimui pastatytas naujas pastatas - 

uždara lauko terasa; šalia pastato įrengtas Kneipo takas sveikatinimui bei įrengtas trinkelėmis grįstas 

lauko takelis su porankiais neįgaliesiems, vedantis į terapinių rekreacinių paslaugų teikimo vietą, o 

įsigijus terapinių rekreacinių paslaugų teikimui reikalingą įrangą - pradėtos teikti terapinės 

rekreacinės paslaugos senyvo amžiaus žmonėms ir negalią turintiems asmenims, padedančios gerinti 

Šakių rajono gyventojų sveikatos būklę. Projektu sukurta 1,5 etato darbo vietos. 

Lankytasi Edgaro Žilaičio projekte ,,Paslaugų verslo steigimas ir plėtra Šakių rajone“ Nr. 

ŠAKI-LEADER-3A-D-7-3-2020/ 42VS-PV-20-1-11546-PR001. Projekto metu įsigytas automobilis, 

į kurį sumontuotas spragintų kukurūzų aparatas ir du pilnai automatizuoti cukraus vatos gaminimo 
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aparatai, gaminantys įvairių formų spalvotą (širdelės, gėlytės) cukraus vatą. Saldėsiais vykstama 

prekiauti į įvairias šventes. Sukurta 1 darbo vieta. 

Lankytasi Vaclovo Jurgučio įmonės projekte ,,Medienos apdirbimo cecho adresu Kęstučio g. 

55, Daugėliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav. modernizavimas“. Projekto metu buvo modernizuotas 

esamas medienos apdirbimo cechas, įsigyjant krovimo techniką ir modernų šildymo katilą. Sukurta 

1 darbo vieta. 

Lankytasi Nijolės Šalonikienės projekte „Sulčių spaudyklos įrengimas Šakių rajone“ Nr. 

ŠAKI-LEADER-6A-D-7-5-2020/ 42VS-PV-20-1-11543-PR001. Projektu buvo prie gamybinio 

pastato įrengta trinkelėmis išklota aikštelė žaliavų iškrovimui bei gatavos produkcijos pakrovimui; 

įsigyta nukaulinimo ir sulčių spaudimo gamybinės linijos įranga ir pradėtos spausti sultys ne tik iš 

vaisių bei daržovių, bet netgi iš kaulavaisių. Sukurtos 2 darbo vietos. 

Lankytasi MB „Apolas“ projekte „Vandenlenčių parkas Valiulių tvenkinyje“ Nr. ŠAKI-

LEADER-6A-D-7-9-2020/ 42VS-PV-20-1-11580-PR001. Projekto metu buvo įsigyta vandenlenčių 

parko sistema su figūromis šokinėjimui, sportinis inventorius (vandenlentės, šalmai, liemenės 

vandens slides su batais, hidrokostiumai, irklentė), moduliniai nameliai inentoriaus nuomai ir įkurtas 

vandenlenčių, vandens slidžių, irklenčių parkas. Sukuros 2 darbo vietos. 

Lankytasi Voniškių kaimo bendruomenės centro projekte „Maitinimo paslaugų teikimas“ Nr. 

ŠAKI-LEADER-6B-D-6-5-2020/42VS-PV-20-1-10107-PR001. Projekto metu buvo įsigyti virtuvės 

baldai, virtuvės įranga ir automobilis bei pradėtos teikti išvežamojo maitinimo paslaugos vietos 

gyventojams (dienos pietūs, maitinimas švenčių ir renginių metu), taip sukuriant 1 darbo vietą. 

2022 m. birželio 29 d. vyko antrasis informacinis renginys, aplankyti 8 vietos projekto 

pareiškėjai, išvykoje dalyvavo 23 asmenys: 

Apsilankyta ūkininko Valdo Juškos vietos projektuose ,,Juškų raugyklėlės verslo 

modernizacija“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-2-2-2018/ 42VS-PV-18-1-06772 ir „Juškų raugyklėlės 

verslo modernizacijos plėtra“ Nr. ŠAKI–LEADER–6A–D–10–8–2021/ ŠAKI-LEADER-6A-D-10-

8-2021.  

Projekto ,,Juškų raugyklėlės verslo modernizacija“ metu buvo pastatytas sandėlys 

produkcijos laikymui, įrengta automatizuota kopūstų dozavimo linija, kopūstų bei daržovių 

pjaustyklės, vaakumavimo aparatas, kubilai produkcijos laikymui, įsigytas automobilis su šaldymo 

įranga produkcijos išvežiojimui, tokiu būdu modernizuojant seniai puoselėjamą verslą, pritaikant jį 

didesnei produkcijos gamybos apimčiai bei mechanizuojant produktų gamybos procesą. Sukuros 2 

darbo vietos. 

Projekto ,,Juškų raugyklėlės verslo modernizacijos plėtra“ metu buvo pastatytas dar vienas 

pastatas produkcijos laikymui; įsigyta įranga daržovių produkcijos paruošimui, apdirbimui ir 

sandėliavimui; pagalbiniame ūkio pastate pakeistas neekonomiškas kieto kuro katilas į dujinį katilą 

ir pakeista esama kieto kuro šildymo sistema į dujinę; įsigytas dar 1 automobilis produkcijos 

išvežiojimui į prekyvietes, taip tęsiant verslo modernizaciją ir sukuriant dar 2 darbo vietas. 

Lankytasi UAB „Foodlogistics“ projekte „UAB „Foodlogistics“ verslo plėtra įdiegiant 

inovatyvią krovininių automobilių, autobusų, žemės ūkio technikos bei lengvųjų automobilių 

plovimo paslaugą bekontaktėje plovykloje“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-2-4-2018/ 42VS-PV-18-1-

06773. Projekto metu buvo įrengta bekontaktė automobilių plovykla ir sukurtos 2 darbo vietos. 
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Apsilankyta MB „Greitos bitės“ projekte „MB „Greitos bitės“ verslo plėtra, kuriant naujas 

paslaugas ir  darbo vietas“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-6-4-2020/ 42VS-PV-20-1-09931-PR001, 

kurio metu buvo įsigyta  įranga medaus apdirbimui (medaus dekristalizatorius, medaus 

džiovintuvas, kremavimo įrenginys, fasavimo aparatas, vaško dangtelių lydytuvas, duonelės kūlimo 

mašina), moduliniai nameliai ir juose įrengtas medaus perdirbimo cechas, įsigytas automobilis 

produkcijos išvežiojimui, sukurtos 1,5 darbo vietos. 

Lankytasi Lukšių bendruomenės centro projekte „Aplinkos priežiūros bendruomeninio 

verslo įkūrimas Lukšiuose, Šakių raj.“ Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-10-5-2021/ 42VS-PV-21-1-

08572-PR001. Projekto metu įsigyta aplinkos priežiūros įranga ir sukurta 1,5 darbo vietos. 

Lankytasi MB „Šlepetija“ projekte „MB „Šlepetija“ verslo plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-6A-

D-7-10-2020/ 42VS-PV-20-1-11538-PR001. Įmonė užsiima šlepečių siuvimu, todėl projekto metu 

įsigyta siuvinėjimo mašina šlepečių siuvinėjimui ir automobilis produkcijos išvežiojimui. Sukurta 1 

darbo vieta. 

Apsilankyta MB „Jo jo pramogos vaikams“ projekte ,,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, kurio metu įsigytas furgonas su pilna 

įranga maisto gaminimui, taip pradedant teikti išvažiuojamojo maitinimo paslaugas. Taip pat įsigyti 

dviračiai, numatant teikti papildomą paslaugą - dviračių nuomą aktyviam laisvalaikiui. Sukurtos 2 

darbo vietos. 

Lankytasi Jono Abromavičiaus projekte ,,Jono Abromavičiaus verslo plėtra” Nr. ŠAKI-

LEADER-3A-D-6-12-2020/ 42VS-PV-20-1-10080-PR001, kurio metu buvo atlikta pastatų 

rekonstrukcija: gyvenamąjį pastatą pritaikant parduotuvės veiklai, o ūkinį pastatą pritaikant 

motociklų serviso veiklai. Buvo įsigyta įranga motociklų remontui. Sukurta 1 darbo vieta. 

Apsilankyta UAB ,,Vailit” projekte „Unikalių paslaugų plėtra Šakių rajone“ Nr. ŠAKI-

LEADER-3A-D-3-5-2019/ 42VS-PV-19-1-08588-PR001, kurio metu įsigyti virtualios realybės 

simuliatorai ir automobilis su priekaba bei pradėtos teikti mobilios virtualios realybės pramogų 

paslaugos. Sukurtos 2 darbo vietos. 

2022 m. liepos 27 d. vyko trečiasis informacinis renginys, aplankyti 7 vietos projekto 

pareiškėjai, išvykoje dalyvavo 23 asmenys: 

Aplankytas Indrės Kavaliauskienės projektas „Tvarkymo ir pavėžėjimo paslaugos“ Nr. 

ŠAKI-LEADER-6A-D-7-8-2020/ 42VS-PV-20-1-11563-PR001, kurio metu atliktas patalpų 

remontas, jas pritaikant valymo paslaugų teikimui. Įsigyta valymo paslaugų teikimui reikalinga 

įranga. Taip pat įsigytas mikroautobuas ir pradėtos teikti pavėžėjimo paslaugos. Sukurtos 2 darbo 

vietos. 

Lankytasi Griškabūdžio bendruomenės centro veiklų projekte ,,DEGTUKAI. Sienų Meno 

Festivalis” Nr. ŠAKI-LEADER-1A-J-6-17-2020/42VS-PV-20-1-11088-PR001. Projekto metu vyko 

7 dienų festivalis, kurio metu jaunimas ant nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje esančio seno 

pastato sienų piešė piešinius su kalbininko Jono Jablonskio frazėmis, taip lavinant meno suvokimą ir 

pažvelgiant į krašto istoriją jaunimo akimis per meno prizmę. 

Aplankytas Dainiaus Venckūno projektas ,,Inovatyvių sveikatingumo paslaugų komplekso 

sukūrimas poilsiavietėje „Paliekys“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-6-14-2020/42VS-PV-20-1-09944-

PR001, kurio metu kuriamas sveikatingumo paslaugų kompleksas: pastatytas pirties pastatas su 
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įranga, masažo namelis su įranga, poilsio namelis su virtuve, įsigyta įranga paslaugų teikimui (SPA 

baseinas, vaikų žaidimo aikštelė). Užbaigus projektą bus sukurta 1,5 darbo vietos. 

Apžiūrėtas Lekėčių bendruomenės asociacijos veiklų projektas „Žemės meno pleneras – 

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

PR001. Jo metu buvo suorgnizuotas 5 dienų pleneras su edukacijomis  ir 1 dienos baigiamojo 

plenero šventė, kurio metu menininkai-edukatoriai iš Lietuvos ir užsienio su jaunimu kūrė žemės 

meno skulptūras, taip siekiant paskatinti jaunimo verslumą, ugdant novatoriškumą, supažindinant su 

floristikos menu ir verslu.  

Aplankytas Lekėčių bendruomenės asociacijos asociacijos projektas „Lekėčių bendruomenės 

mobilus plakiojantis fontanas“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-5-2019 / 42VS-PV-19-1-12473-PR001. 

Jo metu įsigytas mobilus plaukiojantis fontanas nuomojamas įvarioms šventėms. Sukurta 1,5 darbo 

vietos. 

Apžiūrėtas Romualdos Matusevičienės projektas „Išskirtinių turizmo ir proginių pramogų 

paslaugų sukūrimas Lekėčiuose ir jų pateikimas rinkai“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-2-2019/ 

42VS-PV-19-1-08586-PR001, kurio metu įsigyta garso ir vaizdo projekcijų sistema, reikalinga 

muzikinių vaizdo projekcijų kūrimui vandens lašelių ekrane, leidžianti teikti pramogines paslaugas 

įvairių renginių metu. Sukurta 1,5 darbo vietos. 

Aplankytas Lekėčių bendruomenės moterų klubo veiklų projektas ,,Senųjų Lekėčių 

fotografijų lauko paroda“ Nr. ŠAKI-LEADER-6B-K-5-1-2020. Projekto lėšomis surinktos senosios 

Lekėčių krašto fotografijos ir pagaminti lauko stendai, įrengiant stacionarią  lauko fotografijų 

parodos alėją. 

2022  m. gruodžio 16 d. vyko ketvirtasis informacinis renginys, aplankyti 8 vietos projekto 

pareiškėjai, išvykoje dalyvavo 23 asmenys: 

Lankytasi UAB „Jautienos guru“ projekte ,,Mėsos brandinimo cechas diegiant novatoriškas 

technologijas ir kuriant darbo vietas” Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-9-2-2021/42VS-PV-21-1-02703-

PR001. Jo metu įkurtas mėsos brandinimo cechas: įsigyta mėsos brandinimui reikalinga skerdienos 

oro linija su skerdienos svarstyklėmis oro linijoje, brandinimo kamera; įsigyta mėsos šaldymui 

reikalingas šokinio šaldymo šaldytuvas. Sukurta 1,5 darbo vietos. 

Apžiūrėtas Vidmanto Augulio projektas „Šiltinimo poliuretanu verslo sukūrimas Šakių raj.“ 

Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-10-4-2021/42VS-PV-21-1-08067-PR001, kurio metu įsigytas krovininis 

automobilis ir jame sumontuota poliuretano purškimo įranga. Pradėta vykdyti senų, nesandarių, 

vėsių, ekonomiškai neefektyvių pastatų šiltinimo purškiamomis poliuretano putomis veikla. Sukurta 

1,5 etato darbo vietos. 

Lankytasi Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centro ,,Santaka" projekte ,,Aplinkos 

priežiūros bendruomeninio verslo įkūrimas Kudirkos Naumiestyje, Šakių raj.” Nr. ŠAKI-LEADER-

6A-D-10-1-2021/42VS-PV-21-1-08538-PR001. Projekto metu įsigyta aplinkos priežiūros įranga ir 

sukurta 1,5 darbo vietos. 

Aplankytas asociacijos „Išmanus jaunimas“ projektas ,,Asociacijos „Išmanus jaunimas“ 

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

11537-PR001. Paramos lėšomis  veiklos vykdymui pastatytas pastatas – dirbtuvės, įsigytos CNC 

staklės ir įrankiai medienos pjaustymo bei obliavimo paslaugų teikimui ir gaminių iš medienos ir 

baldų gamybai bei apdirbimui. Sukurta 1 darbo vieta. 
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Apžiūrėtas VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centro projektas ,,Vietos 

bendruomenei skirtų sveikatingumo ir terapijos paslaugų plėtra” Nr. ŠAKI-LEADER-6B-D-4-1-

2019/ 42VS-PV-19-1-12499-PR001. Paramos lėšomis įsigyta įranga sveikatingumo ir terapijos 

paslaugų teikimui: fizinės kraujagyslių terapijos įranga, krioterapijos įranga, multifunkicinė kapsulė, 

vakuumo terapijos įranga, aktyvuotuos deguonies terapijos aparatas, kombinuotos terapijos įranga, 

hidromasažo procedūrų įranga, angliarūgšties vonia ir įkurtas sveikatingumo ir terapijos paslaugų 

centras, teikiant šias paslaugas: hidromasažo procedūros, multifunkcinės kapsulės procedūros, 

magnetinės terapijos procedūros, organizmo deguonies prisotinimo procedūros, lazerio, ultragarso 

multifunkcinės procedūros, šalčio terapijos procedūros, vakuumo terapijos procedūros, 

angliarūgšties vonių terapijos procedūros, vaistažolių kokteiliai. Sukurtos 5 darbo vietos. 

Apsilankyta Kęstučio Kareivos prekybos įmonės projekte ,,Maitinimo verslo įkūrimas 

Kudirkos Naumiestyje, Šakių raj.” Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-10-2-2021/42VS-PV-21-1-08133-

PR001, kurio metu įsigyti virtuvės baldai ir įranga karšto maisto išsinešimui užkandinei įrengti. 

Pradėta vykdyti greitojo maitinimo veikla. Sukurta 1,5 darbo vietos. 

Apžiūrėtas Andriaus Venciaus projektas ,,Kalviškų metalo gaminių gamyba bei apdirbimas” 

Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-10-3-2021/42VS-PV-21-1-08134-PR001, kurio metu buvo pastatytos 

dirbtuvės metalo apdirbimo veiklai vykdyti ir įsigyta tam reikalinga įranga: CNC frezavimo staklės, 

profilių lenkimo staklės – 1 vnt, juostines pjovimo staklės – 1 vnt, suvirinimo pusautomatis, 

juostinės metalo šlifavimo staklės, plazminis pjoviklis, oro kompresorius. Taip pat įsigyta 

automobilinė dviašė priekaba pagamintos produkcijos transportavimui. Sukurta 1 drbo vieta. 

Lankytasi IĮ  „Modėja“ projekte ,,Kavinės „Modėja“ atnaujinimas ir plėtra“ Nr. ŠAKI-

LEADER-6A-D-7-7-2020/42VS-PV-20-1-11565-PR001, kurio metu buvo atliktas kavinės patalpų 

remontas, pastatyta kavinės terasa, įsigyta nauja virtuvės įranga, naujas baras su spintelėmis ir 

lentynomis, įsigyti stalai ir kėdės kavinės salei. Sukurtos 2 darbo vietos. 

• vietos plėtros strategijos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje už 2022 metus aptarti VPS 

įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmai; VPS įgyvendinimo sąsaja su ES 

Baltijos jūros regiono strategija;  

• vietos plėtros strategijos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje už 2022 metus apžvelgti 2022 

metais paskelbtų kvietimų rezultatai; 

• vietos plėtros strategijos metinėje įgyvendinimo ataskaitoje už 2022 metus aptartos 

problemos, su kuriomis susidurta ataskaitiniais metais VPS įgyvendinime: 

 UAB „Kartai“ 2022 m. kovo 25 d. pateikė prašymą dėl vietos projekto „Įmonės 

modernizavimas ir veiklų plėtra“ Nr. ŠAKI-LEADER-3A-D-3-4-2019/42VS-PV-19-1-08587-

PR001 vykdymo nutraukimo bei išregistravimo (2020 m. kovo 9 d. paramos sutartis, paramos suma 

– 120 000,00 Eur, t. y. 5,99 proc. nuo VPS sumos vietos projektams įgyvendinti), nes, jų teigimu, 

Gelgaudiškio dvaro, kuriame ir buvo vykdytas projektas, savininkė Šakių rajono savivaldybė 

nespėjo įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Gelgaudiškio davere atliktų remonto darbų kokybės 

(trūkumų pašalinimo), todėl nebuvo galimybės vykdyti vietos projekto darbus ir investicijas, ginčų 

sprendimo situacija atsidūrė aklavietėje, todėl nėra galimybės tęsti projekto įgyvendinimo bei 

pasiekti projekte numatytų tikslų, uždavinių, rezultatų. Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. BRA-152 

(Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. 
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įsakymo Nr. BR1-405 redakcija) patvirtinto 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, 

pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo 33 priedo „Paramos projektų 

nutraukimo instrukcija“ 15.2 papunkčiu bei 2022 m. gegužės 16 d. gavus informaciją iš 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apie vietos projekto išregistravimą, 

2022 m. gegužės 16 d. priimtas sprendimas nutraukti tolesnį vietos projekto „Įmonės 

modernizavimas ir veiklų plėtra“, pateikto pagal Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3. Vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašą, taikomą VPS priemonei „Vietos ištekliais pagrįstų produktų 

vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ Nr. LEADER-SAVA-5, patvirtintą Šakių 

krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-

2019-3, administravimą. 

 MB „Hidrota“ 2022 m. gegužės 16 d. raštu Nr. 3 „Dėl paraiškos vertinimo procedūrų 

nutraukimo“ paprašė nutraukti vietos projekto „MB „Hidrota“ verslo plėtra“ paraiškos Nr. ŠAKI-

LEADER-6A-D-11-6-2021 tinkamumo vertinimą, nes MB „Hidrota“ neturi finansinių galimybių 

užtikrinti tinkamus vietos projekto finansavimo šaltinius. Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. BRA-152 

(Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. 

įsakymo Nr. BR1-405 redakcija) patvirtinto 2014-2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, 

pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo 33 priedo „Paramos projektų 

nutraukimo instrukcija“ 15.1 papunkčiu bei 2022 m. gegužės 25 d. gavus informaciją iš 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apie vietos projekto išregistravimą, 

priimtas sprendimas nutraukti tolesnį vietos projekto „MB „Hidrota“ verslo plėtra“, pateikto pagal 

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą, taikomą VPS 

priemonei „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-SAVA-10, patvirtintą Šakių 

krašto vietos veiklos grupės valdybos 2021 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-

2021-6, administravimą. 

 UAB „Naujoji prekyba“ 2022 m. spalio 31 d. pavėluotai pateikė nepilnos apimties vietos 

projekto paraišką „UAB „Naujoji prekyba“ sandėlio statyba ir paslaugų plėtra“, rengtą pagal 

Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą, taikomą VPS 

priemonei „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-SAVA-10, patvirtintą Šakių 

krašto vietos veiklos grupės valdybos 2022 m. rugsėjo 6 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-

2022-6. Išnagrinėjus 2022 m. lapkričio 29 d. iš UAB „Naujoji prekyba“ papildomai gautą 

informaciją ir dokumentus dėl pavėluoto paraiškos pateikimo bei 2022 m. gruodžio 2 d. gautą 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atsakymą, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintų vietos 

projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 

(aktuali redakcija 2022 m. rugsėjo 1 d.) VI skyriaus „Vietos projektų paraiškų rengimas, teikimas ir 

registravimas“ 70 punktu, jog „pavėluotai pateiktos paraiškos yra laikomos pateiktomis netinkamai 

ir negali būti registruojamos“, priėmė sprendimą paraiškos neregistruoti, nes papildomai pateikti 

dokumentai neįrodo aplinkybės, kad paraiška nebuvo pateikta tinkamai ir laiku dėl sistemos 

trikdžių. 
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 MB „Apolas“ 2022 m. balandžio 29 d. užbaigė įgyvendinti vietos projektą „Vandenlenčių 

parkas Valiulių tvenkinyje“ Nr. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-9-2020/42VS-PV-20-1-11580-PR001, 

teiktą pagal Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą, 

taikomą VPS priemonei „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-SAVA-10, 

patvirtintą Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2020 m. rugsėjo 21 d. posėdžio protokolu Nr. 

VVG-VALD-2020-06, pateikdamas galutinį mokėjimo prašymą ir ataskaitą. Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kontrolės departamento Marijampolės patikrų vietoje skyrius 

atliko administracinę patikrą vietoje, kurios išvada – „patikra nėra pozityvi“ ir pradėtas pažeidimų 

tyrimas. <...> 

 Pastebėjimų, papildymų, pasiūlymų vietos plėtros strategijos metinei įgyvendinimo 

ataskaitai  neišsakyta. 

 NUTARTA: („už“ – vienbalsiai) patvirtinti projekto „Šakių krašto vietos veiklos grupės 

2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KM-15-1-06803 kaimo vietovių VPS metinę  

įgyvendinimo ataskaitą už 2022 metus  (VPS ataskaita pridedama). 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Juozas Vytas Dainelis 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Alina Baltrušaitienė 


