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Posėdis vyko – 2019 m. gruodžio 18 d., 11.00 val.   

Posėdžio pirmininkas – Algimantas Gylys, ŽRVVG „Vilkauda“ pirmininkas, vietos 

projektų atrankos komiteto narys. 

Posėdžio sekretorė – Jūratė Čiuknaitė, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo 

vadovė. 

Dalyvavo:  

1. Kęstutis Banikonis, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas; 

2. Edita Carikaitė-Šatienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

3. Tomas Čižauskas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

vyriausias specialistas, vietos projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas; 

4. Algimantas Gylys, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas; 

5. Julija Matijošaitienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

6. Jelena Julčuk, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovė; 

7. Šarūnas Nacevičius, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas; 

8. Karolis Panasenka, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas; 

9. Birutė Polikevičienė, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

10. Audrius Balnys, Vietos valdžios sektoriaus atstovas; 

11. Karolina Ziminska, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

12. Loreta Štelbienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

13. Dainoras Bendžaitis, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

14. Martynas Vaškevičius, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administratorius, VPS viešųjų 

ryšių specialistas, vietos projektų vertintoja; 

15. Vaida Saugūnienė, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

16. Daiva Kulienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė. 
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DARBOTVARKĖ: 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„VILKAUDA“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „VILKAUDA“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ priemonę 

„Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-

AKVA-7) atrankos (Kvietimo Nr. 8 pagal VPS II prioriteto „Infrastruktūros 

pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG 

regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

kvalifikaciją“ VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose 

skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7) vietos projektų paraiškų kokybės 

vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo 

ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas); 

3.  Dėl vietos projektų, pateiktų pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„VILKAUDA“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „VILKAUDA“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ priemonę 

„Rinkodaros priemonė“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-8) atrankos (Kvietimo Nr. 9 pagal 

VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 

tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo 

vietas“ VPS priemonės „Rinkodaros priemonė“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-8) vietos 

projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų 

kokybės vertinimo ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas); 

4.  Dėl vietos projektų, pateiktų pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„VILKAUDA“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „VILKAUDA“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ priemonę „ŽRVVG 

regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir 

visuomenės poreikiams“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) atrankos (Kvietimo 

Nr. 10 pagal VPS II prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir 

visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant 

žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonės „ŽRVVG 

regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir 

visuomenės poreikiams“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) vietos projektų 

paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės 

vertinimo ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas). 

 

 

 

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

      Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas 

Gylys pasveikino visus susirinkusius, įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų 

atrankos komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, 

pasiekti. Posėdyje dalyvauja 14 vietos projektų atrankos komiteto narių ir Tomas 

Čižauskas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vyriausias 

specialistas, vietos projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas. Iš jų nariai: Šarūnas 

Nacevičius, Karolina Ziminska posėdyje dalyvauja, naudodami Skype programą. 

       Pirmininkas Algimantas Gylys paklausė posėdžio dalyvių dėl jų nešališkumo, 

galimo privačių ir viešų interesų konflikto bei konfidencialumo deklaracijų pasirašymo. 

Pateikti Kęstučio Banikonio, Jelenos Julčuk, Karolio Panasenkos prašymas nusišalinti. 
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       Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas 

Gylys pasiūlė išrinkti vietos projektų atrankos komiteto sekretorę ir pasiūlė balsuoti už 

Jūratės Čiuknaitės kandidatūrą. 

 

      NUTARTA: 

1.1.Patvirtinti vietos projektų atrankos komiteto sekretore Jūratę Čiuknaitę. 

       Balsavo vienabalsiai. 

 

        Vietos projektų atrankos komiteto sekretorė Jūratė Čiuknaitė supažindino su 

posėdžio darbotvarke. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pakoreguoti darbotvarkę, t.y. antro klausimo 

svarstymą iškelti į pirmą klausimą, o pirmą klausimą pasiūlė svarstyti antru klausimu ir 

pasiūlė pritarti posėdžio darbotvarkei ir pasiūlė balsuoti. 

 

           NUTARTA: 

1.2. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

         Balsavo vienabalsiai. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „VILKAUDA“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„VILKAUDA“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ priemonę „Rinkodaros priemonė“ 

(kodas Nr. BIVP-AKVA-8) atrankos (Kvietimo Nr. 9 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros ir 

žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant 

ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Rinkodaros priemonė“ (kodas Nr. 

BIVP-AKVA-8) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos 

projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas). 

 

    Vietos projektų atrankos komiteto sekretorė Jūratė Čiuknaitė pristatė, kad pagal 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 m. 

strategiją“ I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 

tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ 

priemonei „Rinkodaros priemonės“  yra skirta 20 000,00  Eur (1,55 proc. vietos projektams 

skirtų lėšų). Iki šiol buvo organizuotas vienas  kvietimas pagal šią priemonę, gauta viena 

paraiška 9 998,75 Eur sumai. Kvietimo Nr. 9 lėšų suma – 6000,00 Eur. 

    Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraiškos Nr. VILK-BIVP-AKVA-8-9.1. (pareiškėjas – 

Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija, vietos projekto pavadinimas 

„Asociacijos ir Vilkaudos narių veiklos, jų produktų pristatymas rinkodaros priemonėmis“, 

prašoma paramos suma – 5695,25 Eur) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų 

suvestinę ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitą.  

   Posėdžio metu vietos projektų vertintojas žodžiu pristatė gautų vietos projekto paraiškų 

pagal Kvietimo Nr. 9 pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus 

konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, 

kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Rinkodaros priemonės“ (kodas BIVP-AKVA-8) vietos 

projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestines ir vietos projektų paraiškų kokybės 

vertinimo ataskaitas. 

 

        Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Asociacijos ir 

Vilkaudos narių veiklos, jų produktų pristatymas rinkodaros priemonėmis“ (Vietos projekto 

paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-8-9.1.). 
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     Pareiškėja – Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija, bendra 

projekto vertė su PVM – 5 995,00 Eur, bendra projekto vertė be  PVM – 4 954,55 Eur,  

prašoma paramos suma – 5 695,25 Eur. 

 

         Projekto Asociacijos ir Vilkaudos narių veiklos, jų produktų pristatymas rinkodaros 

priemonėmis“ tikslas – pateikti informaciją spausdintame leidinyje dviem kalbomis (lietuvių, 

anglų), iliustruojant nuotraukomis apie Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų 

asociacijos žuvininkystės įmonių Lietuvoje ir ŽRVVG teritorijoje vykdomą veiklą, jau 

pasiektus rezultatus, pristatant žuvų rūšis ir jų auginimą, produktus iš žuvų, jų paruošimą 

maistui, taip skatinant paklausą žuvininkystės produktams, formuojant įvaizdį apie 

žuvininkystės įmones ir pristatant šią informaciją (leidinį) Lietuvoje ir užsienyje.   

          Projekto tikslas atitinka VPS priemonės „Rinkodaros priemonės“ tikslą – akvakultūros 

produktų rinkos organizavimo gerinimas ir priemonės remtiną veiklos sritį „vykdyti 

regionines, nacionalines ar tarptautines komunikacijos ir reklamines kampanijas, siekiant 

didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus“. 

 

      Projekto uždaviniai: 

       

1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) – 1,0; 

2. Leidinio (lietuvių – anglų kl.) parengimas ir išleidimas (tiražas ne mažiau 200 vnt.), 

siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros 

produktus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. 

3. Viešinimo straipsnis Asociacijos internetinėje svetainėje. 

        Projektu numatoma išleisti spausdintą lietuvių, anglų kalbomis, iliustruotą leidinį, 

supažindinant Lietuvos ir užsienio vartotojus apie ŽRVVG žuvininkystės įmonių veiklą, 

akvakultūros produktus, jų paruošimą maistui – rinkodaros priemonę. 
       

 

      Projekto veikla:  

  

       ŽRVVG teritorija turi gausius vandens išteklius, istoriškai susiformavusią patirtį ir 

tradicijas žuvų auginimo tvenkiniuose. Regione akvakultūros bendras įveistų tvenkinių 

plotas užima 28,4 proc. bendro šalies įveistų tvenkinių ploto, tuo tarpu ŽRVVG 

teritorijoje veikiančių akvakultūros įmonių išaugintos žuvų produkcijos realizacija 

tonomis sudarė 15,8 proc. šalies pardavimų. Tai 44,4 proc. žemesnis ŽRVVG teritorijos 

tvenkinių panaudojimo intensyvumas, lyginant su visoje Lietuvoje. Norint sėkmingai 

plėtoti minėtas veiklos sritis, visų pirma, reikėtų ieškoti būdų didinti žuvininkystės 

sektoriaus konkurencingumą. Konkurencingus produktus gali pateikti tik konkurencingos 

įmonės, t. y. tokios, kurios gali išauginti pakankamą kiekį aukštos kokybės produktų už 

vartotojams tinkamą kainą. Kuo daugiau tokių įmonių yra, tuo konkurencingesnis šis ūkio 

sektorius regione. 

      Kita ne mažiau svarbi problema – tai rinkų paieška ir įsitvirtinimas jose, ne tik vietos, 

bet ir užsienio rinkose. Šiai problemai spręsti Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų 

gamintojų asociacija, kaip žuvininkystės sektoriaus subjektų atstovas, kartu su nacionaline 

ir tarptautine reklamine kampanija – leidiniu – sieks didinti visuomenės informuotumą 

apie akvakultūros produktus, gerinti žuvininkystės sektoriaus įvaizdį. Leidinyje bus 

plačiau papasakojama apie akvakultūrą Lietuvoje, kokios žuvys auginamos tvenkiniuose, 

kuo skiriasi ekologiškai auginama žuvis, apie įžuvinimą. Tokiu būdu bus edukuojama 

plačioji visuomenė apie akvakultūrą, žuvų veisimą, leidinyje bus pristatomi žuvies 

paruošimo receptai.  

          Leidiniu bus siekiama skatinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vartojimą, 

propaguoti ekologinę žuvininkystę, skatinti ekologinių, sveikų žuvų produktų vartojimą. 
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          Bus atspausdinta ne mažiau 200 vnt. leidinių (lietuvių – anglų kl.), kuriais bus 

informuojami bei šviečiami vartotojai apie Nacionalinę akvakultūros ir žuvų produktų 

gamintojų asociaciją, jos narius, pristatant asociacijos narių auginamą/gaminamą 

žuvininkystės produkciją, ŽRVVG teritorijoje asociacijos narių įgyvendintus vietos 

projektus, aprašant akvakultūros įmonių regioną, žuvų produktus, žuvų paruošimą maistui, 

taip skatinant žuvininkystės produktų paklausą.  

Projektas formuos teigiamą požiūrį į žuvininkystę, jos svarbą, žuvų produktų žinomumui 

ir vartojimui – darys teigiamą įtaką rinkodarai. 

                                               

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 
1 

 

 

Projekto atitiktis atrankos kriterijams ir surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų 

skaičius: 

 
Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės vertinimo 

kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su patvirtintame 

VPS priemonės / veiklos srities, pagal 

kurią pateiktas vietos projektas, FSA 

nurodytais atrankos kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, 

kodėl vietos projektas buvo 

įvertintas būtent tokiu balų 

skaičiumi. Informacija imama iš 

kokybės vertinimo ataskaitos.) 

1. 

Projektu įgyvendinamos priemonės 

apima daugiau nei vieną 

žuvininkystės veiklą (pvz., 

akvakultūra, žvejyba vidaus 

vandenyse). 

15 0 

 

1.1. 2 veiklos 10 0  

1.2. 3 ir daugiau veiklų 15 0  

2. 

Projektu numatoma vykdyti 

nacionalinę ar (ir) tarptautinę 

reklaminę kampaniją, siekiant 

didinti visuomenės informuotumą 

apie tausios žvejybos ir akvakultūros 

produktus: 

15 15 - 

2.1. nacionalinė reklaminė kampanija 5 0  

2.2. tarptautinė reklaminė kampanija 10 0  

2.3. numatoma vykdyti abi veiklas 15 15 

Atitiktis nustatyta pagal vietos 

projektų paraiškos 3 lentelės 

informaciją. 

Pagal pateiktą informaciją, 

pareiškėjas projekte numato 

vykdyti tarptautinę ir 

nacionalinę reklaminę 

kompanijas. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 15 

balų. 

3. 

Projekte dalyvauja asociacija, 

jungianti daugiau žuvininkystės 

sektoriuje veikiančių ūkio subjektų 

20 20 

 

3.1. 
asociacija, jungianti nuo 4 iki 5 

žuvininkystės sektoriuje veikiančių ūkio 
10 0 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės vertinimo 

kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su patvirtintame 

VPS priemonės / veiklos srities, pagal 

kurią pateiktas vietos projektas, FSA 

nurodytais atrankos kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, 

kodėl vietos projektas buvo 

įvertintas būtent tokiu balų 

skaičiumi. Informacija imama iš 

kokybės vertinimo ataskaitos.) 

subjektų, kuriems yra suteiktas 

veterinarinis patvirtinimas ar 

registravimas 

3.2. 

asociacija, jungianti 6 ir daugiau 

žuvininkystės sektoriuje veikiančių ūkio 

subjektų, kuriems yra suteiktas 

veterinarinis patvirtinimas ar 

registravimas 

20 20 

Projekte dalyvauja pareiškėja – 

Nacionalinė akvakultūros ir 

žuvų produktų gamintojų 

asociacija, 

jungianti 16 žuvininkystės 

sektoriuje veikiančių ūkio 

subjektų, kurie užregistruoti ir 

turi galiojantį Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos 

dokumento veterinarinio 

patvirtinimo numerį, leidžiantį 

vykdyti akvakultūros veiklą. 

Su paraiška pateikiami 

dokumentai:  Pareiškėjo įstatai, 

registracijos pažymėjimas,  

Nacionalinės akvakultūros ir 

žuvų produktų gamintojų 

asociacijos dokumentai 

įrodantys,  kad jungia  

žuvininkystės sektoriuje 

veikiančius ūkio subjektus,  

kurie užregistruoti ir turi 

galiojantį Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

dokumento veterinarinio 

patvirtinimo numerį, leidžiantį 

vykdyti akvakultūros veiklą. 

Pagal pateiktą informaciją ir 

dokumentus, pareiškėjas yra 

asociacija, jungianti 6 ir 

daugiau žuvininkystės 

sektoriuje veikiančių ūkio 

subjektų, kuriems yra suteiktas 

veterinarinis patvirtinimas ar 

registravimas. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją ir dokumentus, už šį 

kriterijų vietos projektas 

surenka 20 balų. 

4. 

Projekte dalyvauja asociacija, 

jungianti daugiau akvakultūros 

sektoriuje ekologiškų žuvų produktų 

gamyboje veikiančių ūkio subjektų. 

25 25 

 

4.1. 

asociacija, jungianti 2 akvakultūros 

sektoriuje ekologiškų žuvų produktų 

gamyboje veikiančius ūkio subjektus 

15 0 

 

4.2. 

asociacija, jungianti 3 ir daugiau 

akvakultūros sektoriuje ekologiškų 

žuvų produktų gamyboje veikiančius 

ūkio subjektus 

25 25 

Projekte dalyvauja pareiškėja – 

Nacionalinė akvakultūros ir 

žuvų produktų gamintojų 

asociacija, 

jungianti 11 žuvininkystės 

sektoriuje veikiančių ūkio 

subjektų ir jie turi ekologinės 

produkcijos sertifikatus. 

Su paraiška pateikiami 

dokumentai:  Pareiškėjo įstatai, 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės vertinimo 

kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su patvirtintame 

VPS priemonės / veiklos srities, pagal 

kurią pateiktas vietos projektas, FSA 

nurodytais atrankos kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, 

kodėl vietos projektas buvo 

įvertintas būtent tokiu balų 

skaičiumi. Informacija imama iš 

kokybės vertinimo ataskaitos.) 

registracijos pažymėjimas, 

Nacionalinė akvakultūros ir 

žuvų produktų gamintojų 

asociacijos“ dokumentai 

įrodantys,  kad jungia  

žuvininkystės sektoriuje 

veikiančius ūkio subjektus ir jų 

ekologinės produkcijos 

sertifikatai.. 

Pagal pateiktą informaciją ir 

dokumentus, pareiškėjas yra 

asociacija, jungianti 3 ir 

daugiau akvakultūros sektoriuje 

ekologiškų žuvų produktų 

gamyboje veikiančius ūkio 

subjektus. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją ir dokumentus, už šį 

kriterijų vietos projektas 

surenka 25 balai. 

5. 

Projekto dalyviai ataskaitiniais 

metais (metai prieš paramos 

paraiškos pateikimo metus) realizavo 

savo pagamintos žuvininkystės 

produkcijos ne mažiau kaip 500 tonų 

(VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centras duomenimis) 

25 25 

Projekte dalyvauja pareiškėja – 

Nacionalinė akvakultūros ir 

žuvų produktų gamintojų 

asociacija, 

kuri jungia 17 žuvininkystės 

sektoriuje veikiančių ūkio 

subjektų, t.y. projekto dalyviai,  

kurie ataskaitiniais metais 

(metai prieš paramos paraiškos 

pateikimo metus) realizavo savo 

pagamintos žuvininkystės 

produkcijos ne mažiau kaip 500 

tonų (VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo 

centras duomenimis). Projekto 

dalyviai ataskaitiniais metais 

2018 m. realizavo savo 

pagamintos žuvininkystės 

produkcijos 3 151 942,52 kg (3 

151 toną) (VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo 

centras duomenimis).  

Su paraiška pateikiami 

dokumentai: VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo 

centro pažyma apie projekto 

dalyvių realizuotą savo 

pagamintą produkciją per 

ataskaitinius metus (metai prieš 

paramos paraiškos pateikimo 

metus). 

Pagal pateiktą informaciją ir 

dokumentus, projekto dalyviai 

ataskaitiniais metais (metai 

prieš paramos paraiškos 

pateikimo metus) realizavo savo 

pagamintos žuvininkystės 

produkcijos ne mažiau kaip 500 

tonų (VĮ Žemės ūkio 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės vertinimo 

kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su patvirtintame 

VPS priemonės / veiklos srities, pagal 

kurią pateiktas vietos projektas, FSA 

nurodytais atrankos kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, 

kodėl vietos projektas buvo 

įvertintas būtent tokiu balų 

skaičiumi. Informacija imama iš 

kokybės vertinimo ataskaitos.) 

informacijos ir kaimo verslo 

centras duomenimis). 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją ir dokumentus, už šį 

kriterijų vietos projektas 

surenka 25 balai. 

 Iš viso: 100 85  

 

 

 

           Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas informavo, kad vietos projektas 

surenka 85 vietos projekto atrankos kriterijų balus. Privalomas minimalus surinkti balų 

skaičius – 50. Atsižvelgiant į šią situaciją, nustatyta, jog projektas pakankamai kokybiškas ir 

sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, todėl siūloma skirti paramą vietos 

projektui ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

         Pareiškėjos – Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos 

direktorius Rolandas Morkūnas buvo pakviestas į posėdį atsakyti į komiteto narių klausimus.  

          Vietos projektų atrankos komiteto narys Algimantas Gylys paklausė, ar projekto veikla 

apims visos Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos teritoriją, ar tik 

ŽRVVG „Vilkauda“ teritoriją ir ūkius, jų veiklą. Rolandas Morkūnas atsakė, kad tai bendrai 

apims žuvininkystės sektorių, o konkrečiai bus pristatoma ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje 

esančių ūkių veikla. 

         Pareiškėjos – Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos 

direktorius Rolandas Morkūnas, atsakęs į klausimus iš posėdžio išėjo.  

         Pirmininkas Algimantas Gylys įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų atrankos 

komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. Vietos 

projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimantas Gylys, vadovaujantis Žvejybos ir 

akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 

administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. 

spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų 

pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 108 punktu 

bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ pateiktą vietos 

projektų kokybės vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią rekomendaciją: skirti paramą vietos 

projektui „Asociacijos ir Vilkaudos narių veiklos, jų produktų pristatymas rinkodaros 

priemonėmis“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-BIVP-

AKVA-8-9.1.), pareiškėja – Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų 

asociacijos) pagal Kvietimo Nr. 9 pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Akvakultūros ir žvejybos 

sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant 

ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonę „Rinkodaros priemonės“ (kodas 

BIVP-AKVA-8) ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui ir pasiūlė už 

tai  balsuoti. 

 

NUTARTA:  

2.1.Skirti paramą vietos projektui „Asociacijos ir Vilkaudos narių veiklos, jų produktų 
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pristatymas rinkodaros priemonėmis“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-8-9.1.), pareiškėja – Nacionalinė 

akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos) pagal Kvietimo Nr. 9 pagal VPS 

prioriteto Nr. 1 „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 

tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ 

VPS priemonę „Rinkodaros priemonės“ (kodas BIVP-AKVA-8) ir projektą teikti 

tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

 

        Balsavo už 10, prieš -1. 

           

3. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „VILKAUDA“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„VILKAUDA“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7) atrankos (Kvietimo Nr. 

8 pagal VPS II prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus 

dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo 

tinkluose skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo 

rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitų svarstymas ir 

tvirtinimas). 

    Vietos projektų atrankos komiteto sekretorė Jūratė Čiuknaitė pristatė, kad pagal 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 m. 

strategiją“  

VPS II prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, 

gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

kvalifikaciją“ VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose 

skatinimas“ yra skirta 20 000,00  Eur (1,55 proc. vietos projektams skirtų lėšų). Iki šiol buvo 

organizuotas vienas kvietimas, tačiau paraiškų ŽRVVG „Vilkauda“ negavo. Kvietimo Nr. 8 

lėšų suma 16000,00. 

    Jelena Julčuk pateikė prašymą nusišalinti ir išėjo iš posėdžio. 

    Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraiškos Nr. VILK-BIVP-AKVA-7-8.2. (pareiškėjas – Vilniaus 

rajono Kalvelių seniūnijos bendruomenė „Akva“, vietos projekto pavadinimas „Vilniaus 

rajono Kalvelių seniūnijos bendruomenei „Akva“ bendradarbiavimo ir žmogiškojo kapitalo 

skatinimas tinkluose“, prašoma paramos suma – 6 000,00 Eur) vietos projektų paraiškų 

kokybės vertinimo rezultatų suvestinę ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitą.  

   Posėdžio metu vietos projektų vertintojas žodžiu pristatė gautų vietos projekto paraiškų 

pagal Kvietimo Nr. 8 pagal VPS prioriteto Nr. 2  „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės 

verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant 

žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) vietos projektų paraiškų 

kokybės vertinimo rezultatų suvestines ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo 

ataskaitas. 

 

        Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Vilniaus rajono 

Kalvelių seniūnijos bendruomenei „Akva“ bendradarbiavimo ir žmogiškojo kapitalo 

skatinimas tinkluose“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-

BIVP-AKVA-7-8.2.). 

 

     Pareiškėja – Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos bendruomenė „Akva“, bendra 

projekto vertė su PVM – 6 000,00 Eur, bendra projekto vertė be  PVM – 6 000,00 Eur,  

prašoma paramos suma – 6 000,00 Eur. 
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         Projekto „Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos bendruomenei „Akva“ bendradarbiavimo 

ir žmogiškojo kapitalo skatinimas tinkluose“ tikslas – plėtoti bendradarbiavimą, skatinti 

žmogiškąjį kapitalą gilinant žinias žuvininkystės srityje.  

          Projektas atitinka vietos plėtros strategijos priemonės tikslui: „Skatinti žmogiškąjį 

kapitalą, ugdyti žuvininkystės srities profesinius įgūdžius ir bendradarbiavimą tinkluose.“

  

 

      Projekto uždaviniai: 

       

1. Bendradarbiavimo skatinimas tinkle; 

2. Ugdyti profesinius įgūdžius. 

 

      Projekto veikla:  

  

       Planuojama, kad projekto trukmė bus 24 mėnesiai. 

• Pirmąjį projekto įgyvendinimo mėnesį bus rengiami viešųjų pirkimų dokumentai, siekiant 

įsigyti įrangą bei mokymo paslaugas. 

• Antrąjį – penktąjį mėnesiais bus vykdomi viešieji pirkimai darbams ir paslaugoms įsigyti. 

• Šeštąjį-dvidešimt trečiąjį mėnesį bus atliekami įrangos įrengimo darbai bei mokymo 

paslaugos. 

• Dvidešimt ketvirtą mėnesį bus rengiamos ataskaitos. 

                                

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 
1 

 

 

Projekto atitiktis atrankos kriterijams ir surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų 

skaičius: 

 
Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės vertinimo 

kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su patvirtintame 

VPS priemonės / veiklos srities, pagal 

kurią pateiktas vietos projektas, FSA 

nurodytais atrankos kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo 

motyvai, kodėl vietos projektas 

buvo įvertintas būtent tokiu 

balų skaičiumi. Informacija 

imama iš kokybės vertinimo 

ataskaitos.) 

1. 

Projekte dalyvaus didesnis 

akvakultūros sektoriuje veikiančių ūkio 

subjektų skaičius: 

40 20 

 

1.1. 

ne mažiau kaip 2 akvakultūros sektoriuje 

veikiantys ūkio subjektai, iš kurių 

kiekvienas,  VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro duomenimis,  

užaugino ir realizavo savo pagamintos  

produkcijos ne mažiau kaip 60 tonų  per 

ataskaitinius metus (metai prieš paramos 

paraiškos pateikimo metus) 

10 0 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės vertinimo 

kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su patvirtintame 

VPS priemonės / veiklos srities, pagal 

kurią pateiktas vietos projektas, FSA 

nurodytais atrankos kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo 

motyvai, kodėl vietos projektas 

buvo įvertintas būtent tokiu 

balų skaičiumi. Informacija 

imama iš kokybės vertinimo 

ataskaitos.) 

1.2. 

nuo 3 iki 4 akvakultūros sektoriuje 

veikiančių ūkio subjektų, iš kurių 

kiekvienas, VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro duomenimis, užaugino 

ir realizavo savo pagamintos produkcijos 

ne mažiau kaip 60 tonų  per ataskaitinius 

metus (metai prieš paramos paraiškos 

pateikimo metus) 

20 20 

Atitiktis nustatyta pagal 

vietos projektų paraiškos 2 

lentelės 2.2 bei 4 lentelės 1.2 

punktus, ir kartu su paraiška 

pateikiamus dokumentus – 

jungtinės veiklos sutartį. 

Pagal pateiktą informaciją ir 

dokumentus, projekte 

dalyvaus trys partneriai. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 20 

balų. 

1.3. 

ne mažiau kaip 5 ir daugiau akvakultūros 

sektoriuje veikiančių ūkio subjektų, iš 

kurių kiekvienas, VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo centro 

duomenimis,  užaugino ir realizavo savo 

pagamintos  produkcijos ne mažiau kaip 

60 tonų  per ataskaitinius metus (metai 

prieš paramos paraiškos pateikimo metus) 

40 0 

 

2. 

Projekte dalyvauja asociacija, 

įregistruota ne mažiau kaip prieš 2 m. 

iki paramos paraiškos pateikimo, o 

asociacijos nariai ataskaitiniais metais 

(metai prieš paramos paraiškos 

pateikimo metus) realizavo savo 

pagamintos produkcijos ne mažiau kaip 

500 tonų (VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro duomenimis) 

30 0 - 

3. 

Pirmumas skiriamas pareiškėjams, 

kurie projekte numato apmokyti 

daugiau mokymo dalyvių: 

30 30 

 

3.1. 
pareiškėjai projekte numato apmokyti nuo 

15 iki 24 mokymo dalyvių 
10 0 

 

3.2. 
pareiškėjai projekte numato apmokyti 25 

ir daugiau mokymo dalyvių 
30 30 

Atitiktis nustatyta pagal 

vietos projektų 4 lentelės 3.2 

punktą. 

Pagal pateiktą informaciją, 

pareiškėjai projekte numato 

apmokyti ne mažiau kaip 25 

mokymo dalyvius. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 30 

balų. 

 Iš viso: 100 50  

 

 

           Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas informavo, kad vietos projektas 

surenka 50 vietos projekto atrankos kriterijų balus. Privalomas minimalus surinkti balų 
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skaičius – 50. Atsižvelgiant į šią situaciją, nustatyta, jog projektas pakankamai kokybiškas ir 

sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, todėl siūloma skirti paramą vietos 

projektui ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

          

          Vietos projektų atrankos komiteto narys Algimantas Gylys paklausė, ar reikia pakviesti 

pareiškėjos atstovę Juliją Julčuk ir ar jai turi klausimų vietos projektų atrankos komiteto 

nariai. Visi atsakė, kad klausimų nėra ir kviesti nereikia.  

         Pirmininkas Algimantas Gylys įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų atrankos 

komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. Vietos 

projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimantas Gylys, vadovaujantis Žvejybos ir 

akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 

administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. 

spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų 

pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 108 punktu 

bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ pateiktą vietos 

projektų kokybės vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią rekomendaciją: skirti paramą vietos 

projektui „Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos bendruomenei „Akva“ bendradarbiavimo ir 

žmogiškojo kapitalo skatinimas tinkluose“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-7-8.2.), pareiškėja – Vilniaus rajono Kalvelių 

seniūnijos bendruomenė „Akva“) pagal Kvietimo Nr. 8 pagal VPS prioriteto Nr. 2 

„Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG 

regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS 

priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, (kodas BIVP-

AKVA-7) ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui ir pasiūlė už tai  

balsuoti. 

 

NUTARTA:  

3.1. Skirti paramą vietos projektui „Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos 

bendruomenei 

„Akva“ bendradarbiavimo ir žmogiškojo kapitalo skatinimas tinkluose“ (Vietos projekto 

paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-7-8.2.), pareiškėja – 

Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos bendruomenė „Akva“) pagal Kvietimo Nr. 8 pagal VPS 

prioriteto Nr. 2 „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, 

gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

kvalifikaciją“ VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose 

skatinimas“, (kodas BIVP-AKVA-7) ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą 

vertinimui 

 

        Balsavo vienbalsiai. 

           

    Karolis Panasenka pateikė prašymą nusišalinti ir išėjo iš posėdžio. 

    Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraiškos Nr. VILK-BIVP-AKVA-7-8.1. (pareiškėjas – 

Asociacija „Prakusa“, vietos projekto pavadinimas „Asociacijos „Prakusa“ žmogiškojo 

kapitalo ir bendradarbiavimo skatinimas tinkluose“, prašoma paramos suma – 9 874,00 Eur) 

vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinę ir vietos projektų paraiškų 

kokybės vertinimo ataskaitą.  

   Posėdžio metu vietos projektų vertintojas žodžiu pristatė gautų vietos projekto paraiškų 

pagal Kvietimo Nr. 8 pagal VPS prioriteto Nr. 2  „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės 

verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant 

žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir 
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bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) vietos projektų paraiškų 

kokybės vertinimo rezultatų suvestines ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo 

ataskaitas. 

 

        Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Asociacijos 

„Prakusa“ žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo skatinimas tinkluose“ (Vietos projekto 

paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-7-8.1.). 

 

     Pareiškėja – Asociacija „Prakusa“, bendra projekto vertė su PVM – 9 874,00 Eur, 

bendra projekto vertė be  PVM – 8 316,52 Eur,  prašoma paramos suma – 9 874,00 Eur. 

 

         Projekto „Asociacijos „Prakusa“ žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo skatinimas 

tinkluose“ tikslas – plėtoti bendradarbiavimą, skatinti žmogiškąjį kapitalą gilinant žinias 

žuvininkystės srityje. 

          Projektas atitinka vietos plėtros strategijos priemonės tikslui: „Skatinti žmogiškąjį 

kapitalą, ugdyti žuvininkystės srities profesinius įgūdžius ir bendradarbiavimą tinkluose.“

  

 

      Projekto uždaviniai: 

       

1. Bendradarbiavimo skatinimas tinkle; 

3. Ugdyti profesinius įgūdžius. 

 

      Projekto veikla:  

 

Planuojama, kad projekto trukmė bus 24 mėnesiai. 

• Pirmąjį projekto įgyvendinimo mėnesį bus rengiami viešųjų pirkimų dokumentai siekiant 

įsigyti įrangą bei mokymo paslaugas. 

• Antrąjį – penktąjį mėnesiais bus vykdomi viešieji pirkimai darbams ir paslaugoms įsigyti. 

• Šeštąjį-dvidešimt trečiąjį mėnesį bus atliekami įrangos įrengimo darbai bei mokymo 

paslaugos. 

• Dvidešimt ketvirtą mėnesį bus rengiamos ataskaitos. 

 

  

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 
1 

 

 

Projekto atitiktis atrankos kriterijams ir surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų 

skaičius: 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS priemonės 

/ veiklos srities, pagal kurią 

pateiktas vietos projektas, 

FSA nurodytais atrankos 

kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, 

kodėl vietos projektas buvo 

įvertintas būtent tokiu balų 

skaičiumi. Informacija imama iš 

kokybės vertinimo ataskaitos.) 

1. 

Projekte dalyvaus didesnis 

akvakultūros sektoriuje 

veikiančių ūkio subjektų 

skaičius: 

40 20 

 

1.1. 

ne mažiau kaip 2 akvakultūros 

sektoriuje veikiantys ūkio 

subjektai, iš kurių kiekvienas,  

VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro 

duomenimis,  užaugino ir 

realizavo savo pagamintos  

produkcijos ne mažiau kaip 

60 tonų  per ataskaitinius 

metus (metai prieš paramos 

paraiškos pateikimo metus) 

10 0 

 

1.2. 

nuo 3 iki 4 akvakultūros 

sektoriuje veikiančių ūkio 

subjektų, iš kurių kiekvienas, 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro 

duomenimis, užaugino ir 

realizavo savo pagamintos 

produkcijos ne mažiau kaip 

60 tonų  per ataskaitinius 

metus (metai prieš paramos 

paraiškos pateikimo metus) 

20 20 

Atitiktis nustatyta pagal vietos 

projektų paraiškos 2 lentelės 2.2 bei 

4 lentelės 1.2 punktus, ir kartu su 

paraiška pateikiamus dokumentus – 

jungtinės veiklos sutartį. 

Pagal pateiktą informaciją ir 

dokumentus, projekte dalyvaus trys 

partneriai. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų vietos 

projektas surenka 20 balų. 

1.3. 

ne mažiau kaip 5 ir daugiau 

akvakultūros sektoriuje 

veikiančių ūkio subjektų, iš 

kurių kiekvienas, VĮ Žemės 

ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centro duomenimis,  

užaugino ir realizavo savo 

pagamintos  produkcijos ne 

mažiau kaip 60 tonų  per 

ataskaitinius metus (metai 

prieš paramos paraiškos 

pateikimo metus) 

40 0 

 

2. 

Projekte dalyvauja 

asociacija, įregistruota ne 

mažiau kaip prieš 2 m. iki 

paramos paraiškos 

pateikimo, o asociacijos 

nariai ataskaitiniais metais 

(metai prieš paramos 

paraiškos pateikimo metus) 

realizavo savo pagamintos 

produkcijos ne mažiau kaip 

500 tonų (VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo 

centro duomenimis) 

30 0 - 

3. Pirmumas skiriamas 30 30  
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS priemonės 

/ veiklos srities, pagal kurią 

pateiktas vietos projektas, 

FSA nurodytais atrankos 

kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, 

kodėl vietos projektas buvo 

įvertintas būtent tokiu balų 

skaičiumi. Informacija imama iš 

kokybės vertinimo ataskaitos.) 

pareiškėjams, kurie 

projekte numato apmokyti 

daugiau mokymo dalyvių: 

3.1. 

pareiškėjai projekte numato 

apmokyti nuo 15 iki 24 

mokymo dalyvių 

10 0 

 

3.2. 

pareiškėjai projekte numato 

apmokyti 25 ir daugiau 

mokymo dalyvių 

30 30 

Atitiktis nustatyta pagal vietos 

projektų 4 lentelės 3.2 punktą. 

Pagal pateiktą informaciją, 

pareiškėjai projekte numato 

apmokyti ne mažiau kaip 25 

mokymo dalyvius. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų vietos 

projektas surenka 30 balų. 

 Iš viso: 100 50  

 

 

 

           Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas informavo, kad vietos projektas 

surenka 50 vietos projekto atrankos kriterijų balus. Privalomas minimalus surinkti balų 

skaičius – 50. Atsižvelgiant į šią situaciją, nustatyta, jog projektas pakankamai kokybiškas ir 

sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, todėl siūloma skirti paramą vietos 

projektui ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

          

          Vietos projektų atrankos komiteto narys Algimantas Gylys paklausė, ar reikia pakviesti 

pareiškėjos atstovą Karolį Panasenką ir ar jam turi klausimų vietos projektų atrankos komiteto 

nariai. Visi atsakė, kad klausimų nėra ir kviesti nereikia.  

         Pirmininkas Algimantas Gylys įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų atrankos 

komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. Vietos 

projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimantas Gylys, vadovaujantis Žvejybos ir 

akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 

administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. 

spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų 

pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 108 punktu 

bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ pateiktą vietos 

projektų kokybės vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią rekomendaciją: skirti paramą vietos 

projektui „Asociacijos „Prakusa“ žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo skatinimas 

tinkluose“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-

7-8.1.), pareiškėja – Asociacija „Prakusa“) pagal Kvietimo Nr. 8 pagal VPS prioriteto Nr. 2 

„Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG 

regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS 

priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, (kodas BIVP-
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AKVA-7) ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui ir pasiūlė už tai  

balsuoti. 

 

NUTARTA:  

3.2. Skirti paramą vietos projektui „Asociacijos „Prakusa“ žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo skatinimas tinkluose“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-7-8.1.), pareiškėja – Asociacija „Prakusa“) pagal 

Kvietimo Nr. 8 pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir 

visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės 

sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, (kodas BIVP-AKVA-7) ir projektą teikti tolesniam 

tinkamumo skirti paramą vertinimui 

 

        Balsavo vienbalsiai. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „VILKAUDA“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„VILKAUDA“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ priemonę „ŽRVVG regiono 

socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) atrankos (Kvietimo Nr. 10 pagal VPS II 

prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, 

gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

kvalifikaciją“ VPS priemonės „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant 

infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-

SAVA-2) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų 

paraiškų kokybės vertinimo ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas). 

    Vietos projektų atrankos komiteto sekretorė Jūratė Čiuknaitė pristatė, kad pagal 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 m. 

strategiją“  

VPS II prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, 

gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

kvalifikaciją“ VPS priemonei „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant 

infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ yra skirta 411 072,00 Eur 

(31,90 proc. vietos projektams skirtų lėšų). Iki šiol buvo organizuoti du  kvietimai pagal šią 

priemonę, gautos keturios paraiškos, kurių lėšų suma – 212 995,00 Eur. Kvietimo Nr. 10 lėšų 

suma 102 768,00 Eur. 

    Kęstutis Banikonis pateikė prašymą nusišalinti ir išėjo iš posėdžio. 

    Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraiškos Nr. VILK-BIVP-AKVA-SAVA-2.1 (pareiškėjas – 

Arvydų kaimo bendruomenė, vietos projekto pavadinimas „Infrastruktūros kūrimas ir 

pritaikymas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“, prašoma paramos suma 

– 100 029,09 Eur) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinę ir vietos 

projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitą.  

   Posėdžio metu vietos projektų vertintojas žodžiu pristatė gautų vietos projekto paraiškų 

pagal Kvietimo Nr. 10 pagal VPS prioriteto Nr. 2  „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės 

verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant 

žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonės „ŽRVVG regiono 

socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams“ (kodas  

VILK-BIVP-AKVA-SAVA-2) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų 

suvestines ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitas. 
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        Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Infrastruktūros 

kūrimas ir pritaikymas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“, (Vietos 

projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-SAVA-2.1). 

 

     Pareiškėja – Arvydų kaimo bendruomenė, bendra projekto vertė su PVM – 106 982,99 

Eur, bendra projekto vertė be  PVM – 89 509,05 Eur,  prašoma paramos suma – 100 029,09 

Eur. 

 

         Projekto „Infrastruktūros kūrimas ir pritaikymas žuvininkystės bendruomenės ir 

visuomenės poreikiams“ tikslas – pastatyti  tris  svečių namelius su visais buitiniais 

patogumais ir sudaryti sąlygas vietos gyventojams ir atvykusiems svečiams į bendruomenės 

renginius turiningai ir kokybiškai praleisti laisvalaikį. Šis projekto tikslas atitinka VPS 

numatytus uždavinius ir tikslus, kuris priemonėje „ŽRVVG regiono socialinės gerovės 

kūrimas, pritaikant infrastruktūrą  žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ iškeltas 

tikslas: gerinti ŽRVVG regiono gyventojų socialinę gerovę, pritaikant infrastruktūrą 

žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams.   Pagal priemonę parama skiriama 

investicijoms į visų rūšių viešosios infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą – 

skiriamos aplinkai tvarkyti, viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, viešojo 

naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine, žvejybos 

turizmo veikla, ŽRVVG teritorijoje. Bendruomenė norėdama plėsti renginių skaičių ir gerinti 

jų dalyvių užimtumo turinį ir sąlygas, numatė teikti projektą svečių namelių statybai 

bendruomenės teritorijoje.   

 

      Projekto uždaviniai: 

       

1. Suprojektuoti teritoriją  namelių statybai ir juridiškai ją įteisinti; 

2. Paruošti namelių statybos projektinę dokumentaciją; 

3. Atlikti apklausą ir įvertinus komercinius pasiūlymus, parengti projekto 

įgyvendinimo biudžetą;  

4. Parengti paraišką ir ją laiku pateikti ŽRVVG „Vilkauda“. 

 

      Projekto veikla:  

Kaip jau buvo minėta, bendruomenė organizuoja įvarius renginius, kuriuos dalyvauja 

įvairų 

amžiaus, socialinių grupių, skirtingų tautybių žmonės.  Didžioji dalis renginių vyksta atviroje 

erdvėje ir skirtingais metų laikais. Būna atvejų, kad jie užsitęsia ir dalyviai ne visada turi 

galimybę grįžti į namus. Norint sudaryti nors minimalias sąlygas, kad  pavargę senjorai ar 

vaikai galėtų pailsėti, dalyviai pasislėpti  nuo lietaus ar persirengti dalyvavimui reginyje, 

būtina vietoje turėti uždaras patalpas – svečių namelius.  

1. Suprojektuoti teritoriją  namelių statybai ir juridiškai ją įteisinti; 

2. Pastatyti tris  svečių namelius su visais buitiniais patogumais ir sudaryti sąlygas vietos 

gyventojams ir atvykusiems svečiams į bendruomenės renginius turiningai ir kokybiškai 

praleisti laisvalaikį.  

 

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 
1 

 

 

Projekto atitiktis atrankos kriterijams ir surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų 

skaičius: 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas 

balų skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas 

balų skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl vietos 

projektas buvo įvertintas būtent tokiu balų 

skaičiumi. Informacija imama iš kokybės 

vertinimo ataskaitos.) 

1. 

Projekte numatyta didesnė 

nuosavo indėlio dalis nei 

numatyta paramos 

intensyvume. 

20 10 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 4 lentelės 4.1.2. punktą. 

Pagal pateiktą informaciją, Arvydų kaimo 

bendruomenė prie projekto prisidės 6,5 proc. 

nuosavo indėlio, t.y. 6 953,90 Eur.. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, už šį 

kriterijų vietos projektas surenka 10 balų. 

1.1. 
numatytas nuosavas indėlis 

didesnis nei 10 proc.; 
20 0 

 

1.2. 
numatytas nuosavas indėlis 

nuo 6 iki 10 proc. (imtinai); 
10 10 

 

2. 

Pareiškėjas - NVO, 

įregistruota ne mažiau 

kaip 2 metai iki paramos 

paraiškos pateikimo ir 

kurios veikla susijusi su 

žuvininkyste, arba 

savivaldybė 

40 40 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 4 lentelės 4.2. punktą, bei 

pridedamus dokumentus. 

Pagal pateiktą informaciją ir dokumentus, 

Arvydų kaimo bendruomenė, kurios veikla 

susijusi su žuvininkyste, yra įregistruota ir 

veiklą vykdo nuo 1990-11-25. Su paraiška 

pateikiami dokumentai: įstatai, 

pažymėjimas. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, už šį 

kriterijų vietos projektas surenka 40 balų. 

3. 

Pareiškėjas kartu su 

partneriais teikia 

projektą: vidaus vandenų 

verslinės žvejybos ūkio 

subjektais arba 

akvakultūros verslo ūkio 

subjektais, kurie VĮ Žemės 

ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centro duomenimis, 

užaugino ir realizavo savo 

pagamintos produkcijos 

ne mažiau kaip 300 tonų 

per ataskaitinius metus 

(metai prieš paramos 

paraiškos pateikimo 

metus), arba asociacija, 

kuri jungia akvakultūros 

verslo ūkio subjektus, 

kurie, VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo 

verslo centro duomenimis,  

užaugino ir realizavo savo 

pagamintos produkcijos 

ne mažiau kaip 300 tonų 

per ataskaitinius metus 

(metai prieš paramos 

paraiškos pateikimo 

40 40 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 4 lentelės 4.3. punktą bei 

pridedamus dokumentus. 

Pagal pateiktą informaciją ir dokumentus, 

Arvydų kaimo bendruomenė projektą teikia 

kartu su partneriu Nacionaline akvakultūros 

ir žuvų produktų gamintojų asociacija. 

 

Projekte dalyvauja pareiškėja „Arvydų 

kaimo bendruomenė“ ir partneris – 

asociacija „Nacionalinė akvakultūros ir žuvų 

produktų gamintojų asociacija“, 

kuri jungia 16 žuvininkystės sektoriuje 

veikiančių ūkio subjektų, kurie ataskaitiniais 

metais (metai prieš paramos paraiškos 

pateikimo metus) užaugino ir realizavo savo 

pagamintos produkcijos ne mažiau kaip 300 

tonų per ataskaitinius metus. (VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo verslo centras 

duomenimis). Projekto dalyviai 

ataskaitiniais metais 2018 m. užaugino ir 

realizavo savo pagamintos žuvininkystės 

produkcijos 3 151 942,52 kg (3151,94 tonų) 

(VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 

centras duomenimis). Su paraiška pateikiami 

dokumentai: Jungtinės veiklos sutartis, 

kurioje aprašyta kaip, kokiomis sąlygomis 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas 

balų skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas 

balų skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl vietos 

projektas buvo įvertintas būtent tokiu balų 

skaičiumi. Informacija imama iš kokybės 

vertinimo ataskaitos.) 

metus) kiekvienas partneris dalyvaus projekto 

veiklose ir kaip naudosis projekto 

rezultatais, bei VĮ Žemės ūkio informacijos 

ir kaimo verslo centro pažyma apie projekto 

dalyvių realizuotą savo pagamintą 

produkciją per ataskaitinius metus (metai 

prieš paramos paraiškos pateikimo metus).. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, už šį 

kriterijų vietos projektas surenka 40 balų. 

 Iš viso: 100 90  

 

 

           Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas informavo, kad vietos projektas 

surenka 90 vietos projekto atrankos kriterijų balus. Privalomas minimalus surinkti balų 

skaičius – 50. Atsižvelgiant į šią situaciją, nustatyta, jog projektas pakankamai kokybiškas ir 

sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, todėl siūloma skirti paramą vietos 

projektui ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

          

          Vietos projektų atrankos komiteto narys Algimantas Gylys paklausė, ar reikia pakviesti 

pareiškėjos Arvydų kaimo bendruomenės pirmininką Adomą Banikonį ir ar jam turi klausimų 

vietos projektų atrankos komiteto nariai. Pasiūlė pakviesti. 

         Karolis Panasenka paklausė, kas galės lankytis ir naudotis Arvydų kaimo bendruomenės 

teritorijoje pastatytais nameliais? Arvydų kaimo bendruomenės pirmininkas Adomas 

Banikonis atsakė, kad tai bus skirta visuomenės poreikiams ir visi norintys ŽRVVG regiono 

gyventojai  galės naudotis.  

        Arvydų kaimo bendruomenės pirmininkas Adomas Banikonis atsakęs į klausimus, išėjo 

iš posėdžio. 

         Pirmininkas Algimantas Gylys įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų atrankos 

komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti.  

        Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimantas Gylys, vadovaujantis 

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos 

projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų 

programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių 

patvirtinimo“, 108 punktu bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„VILKAUDA“ pateiktą vietos projektų kokybės vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią 

rekomendaciją: skirti paramą vietos projektui „Infrastruktūros kūrimas ir pritaikymas 

žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“, (Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-SAVA-2.1), pareiškėja – Arvydų kaimo 

bendruomenė pagal Kvietimo Nr. 10 pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Infrastruktūros pritaikymas 

žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir 

keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonę „ŽRVVG regiono 

socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 
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poreikiams“, (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui ir pasiūlė už tai  balsuoti. 

 

 

NUTARTA:  

3.1. Skirti paramą vietos projektui „Infrastruktūros kūrimas ir pritaikymas 

žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“, (Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-SAVA-2.1), pareiškėja – Arvydų kaimo 

bendruomenė) pagal Kvietimo Nr. 10 VPS prioriteto Nr. 2 „Infrastruktūros pritaikymas 

žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir 

keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonę „ŽRVVG regiono 

socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams“, (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui 

 

        Balsavo vienbalsiai. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                        Algimantas Gylys 

 

 

Posėdžio sekretorė                Jūratė Čiuknaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


