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Posėdis vyko – 2020 m. sausio 29 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. Dainoras Bendžaitis, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

13. Vaida Saugūnienė, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

14. Daiva Kulienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė. 

15. Martynas Vaškevičius, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administratorius, VPS viešųjų ryšių 

specialistas, vietos projektų vertintojas; 

16. Jūratė Čiuknaitė, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė. 
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DARBOTVARKĖ: 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Dėl UAB „Arvydai“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.1.), 

pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 

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

2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir 

perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 7 pagal VPS I 

prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 

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

VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. 

BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų 

suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir 

tvirtinimas. 

3. Dėl UAB „Akvilegija“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.2.), 

pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 

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

2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir 

perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 7 pagal VPS I 

prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 

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

VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. 

BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų 

suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos 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 12 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: Dainoras Bendžaitis, 

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. Pateiktas 

Kęstučio Banikonio prašymas nusišalinti. 

       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 pritarti posėdžio darbotvarkei ir pasiūlė balsuoti. 
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           NUTARTA: 

1.2. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

         Balsavo vienabalsiai. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl UAB „Arvydai“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž 

7.1.), pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 

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

strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-

AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 7 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos 

sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę 

veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir 

perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo 

rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos 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 

„Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ yra skirta 837 707,00 00  Eur (65 proc. 

vietos projektams skirtų lėšų). Iki šiol buvo organizuoti keturi kvietimai pagal šią priemonę,  

gauta dvi paraiškos už 131 145,00 Eur. Kvietimo Nr. 7 lėšų suma – 435 095,60 Eur. Gautos dvi 

vietos projektų paraiškos - 204 663,00 Eur. 

 

 Kęstutis Banikonis pateikė prašymą nusišalinti ir išėjo iš posėdžio. 

 

     Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraiškos paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.1. (pareiškėjas – 

UAB „Arvydai“, vietos projekto pavadinimas „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant 

inovacijas“, prašoma paramos suma –104 713,00 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. 7 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus 

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

kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ 

(kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų 

suvestines ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitas. 

           Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „UAB „Arvydai“ ūkio 

modernizavimas diegiant inovacijas“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) 

kodas VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.1.) 

 

     Pareiškėja –„UAB „Arvydai“, bendra projekto vertė su PVM –191 429,40 Eur, bendra 

projekto vertė be  PVM –158 640,00 Eur,  prašoma paramos suma –104 713,00 Eur. 

     

     Projekto „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“ tikslas – 

modernizuoti tvenkinių valymo darbus įdiegiant inovatyvią technologiją, kuri įgalins padidinti 

darbo našumą ir sumažins gamybos kaštus. 

            Projekto „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“ tikslas – 

modernizuoti tvenkinių valymo darbus įdiegiant inovatyvią technologiją, kuri įgalins padidinti 

darbo našumą ir sumažins gamybos kaštus“ atitinka ŽRVVG „Vilkauda“ VPS prioriteto Nr. 1 

„Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir 
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įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Produktyvios 

investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas BIVPAKVA-SAVA-1) tikslą – „akvakultūros 

įmonių, visų pirma, labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau – MVĮ) konkurencingumo bei 

gyvybingumo didinimas, darbo vietų kūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą“. 

Įgyvendinus projektą „UAB „Arvydai“  ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“ minėtas 

tikslas bus pasiektas. 

 

      Projekto uždaviniai: 

       
1. Įsigyti būtiną vikšrinį ekskavatorių (1 vnt.) su sunkiam darbui pritaikytu tirštos masės 

siurbliu, tvirtinamu prie ekskavatoriaus strėles ir naudojant jį ant pontoninės 

konstrukcijos (Lietuvos rinkoje naujiena – inovacija); 

2. Sukurti 1,56 (1,56 etato) naujas 40 m. (imtinai) ir jaunesnius asmenis darbo vietas ir jas 

išlaikyti kontrolės laikotarpiu. 
       

 

      Projekto veikla:  

  

 Technologinio proceso tobulinimą įtakoja konkurencinė kova ir darbo jėgos kaštų didėjimas 

ir jos trūkumas. Vienas iš labiausiai sąnaudoms imlių  darbų akvakultūroje yra tinkama tvenkinių 

priežiūra – tvenkinių  paruošimas įžuvinimui. Arvydų žuvininkystės ūkis neturi ekskavatoriaus. 

Nuo 1995 metų nevykdoma pilnavertė tvenkinių priežiūra,  tvenkiniai yra  tik dalinai tinkamai 

prižiūrimi ir reikalauja rekonstrukcijos. Tą problemą būtina išspręsti, norint toliau sėkmingai 

plėtoti žuvininkystę,  neatsilikti nuo konkurentų ir  išlikti konkurencingiems rinkoje ir patenkinti 

kylančius klientų poreikius, auginant ekologišką produkciją.   

Tvenkiniai įkurti 1958 metais durpingame dirvožemyje, kuo toliau, tuo sunkiau pavyksta 

auginti daugiau ir įvairios produkcijos bei atėjus rudeniui išaugintą produkciją, išgaudyti 

nepatiriant didelių finansinių nuostolių (žuvies dūsimas užpelkėjusiuose kanaluose bei išgaudimo 

duobėse). Tvenkinių išgaudimo bei nuleidimo kanalai užsineša, juos kiekvienais metais reikia 

valyti bei atnaujinti.  Priemonės įgyvendinimui,  būtina įsigyti vikšrinį ekskavatorių (1 vnt.) su 

sunkiam darbui pritaikytu tirštos masės siurbliu, tvirtinamu prie ekskavatoriaus strėles ir 

naudojant jį ant pontoninės konstrukcijos (Lietuvos rinkoje naujiena – inovacija). Jis skirtas 

smėliui, žvyrui ir durpingom užlietom teritorijom siurbti, ypač tvenkinių kasybos ir 

užpelkėjusiom tvenkinių vietoms valyti. Tai yra siurblys ir ekskavatorius tuo pačiu metu. 

Siurblys yra hidrauliškai valdomas ypač sunkiam darbui – povandeniniam siurbimui. Vilniaus  

regione tokio ekskavatoriaus – siurblio  neturi nei privatus nei verslo sektorius. Ūkis išsinuomoti 

tokios įrangos neturi galimybės. Tokią techniką reikėtų samdyti iš kaimyninių šalių. Ūkio 

tvenkiniai sudaro 54 tvenkinių masyvas ir   užima beveik apie (600 ha) plotą. 

                                 

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo 

rezultato 

kiekybinė 

išraiška 

1. Sukurtas darbo vietų skaičius Vnt. 1,56 

2. 

Sukurtas darbo vietų skaičius 40 m. 

(imtinai) ir jaunesniems asmenims  

(priėmimo į darbą metu) 

Vnt. 1,56 

3. Bendras darbo vietų skaičius Vnt. 7,31 
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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. 

Projekto kontrolės laikotarpiu 

išlaikytas darbo vietų skaičius, 

kuris yra sukurtas iki paraiškos 

pateikimo dienos (ataskaitiniais 

metais buvęs darbuotojų skaičius 

lyginamas su projekto kontrolės 

laikotarpiu, pradedant 

pirmaisiais metais po projekto 

įgyvendinimo pabaigos metų, 

esančiu darbuotojų skaičiumi) 

(vertinama visos darbo vietos 

ekvivalentu). 

10 0 - 

2. 

Pirmumas skiriamas 

pareiškėjams, kurie projekte 

numato sukurti didesnį naujų 

darbo vietų skaičių (vertinama 

visos darbo vietos ekvivalentu) 

25 20 

Atitiktis nustatyta pagal 

vietos projektų paraiškos 10 

lentelės 10.2.2. punktą. 

Pagal pateiktą informaciją, 

UAB „Arvydai“  projekte 

numato sukurti 1,56 naujų 

darbo vietų (1,56 etato) ir 

jas išlaikyti kontrolės 

laikotarpiu. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 20 

balų. 

2.1. 

pareiškėjams, kurie projekte 

numato sukurti daugiau kaip 2,00 

naujas darbo vietas; 

25 0  

2.2. 

pareiškėjams, kurie projekte 

numato sukurti daugiau nei  1,50, 

tačiau ne daugiau kaip 2,00 naujas 

darbo vietas; 

20 20  

2.3. 

pareiškėjams, kurie projekte 

numato sukurti  1,50 naujas darbo 

vietas; 

10 0  

3. 

Pirmumas bus teikiamas tiems 

pareiškėjams, kurie kurs naujas 

darbo vietas 40 m. (imtinai) ir 

jaunesniems asmenims  

(priėmimo į darbą metu) 

25 20 

Atitiktis nustatyta pagal 

vietos projektų paraiškos 10 

lentelės 10.3.2. punktą. 

Pagal pateiktą informaciją, 

UAB „Arvydai“  projekte 

numato sukurti 1,56 naujų 

darbo vietų (1,56 etato) 40 

m. (imtinai) ir jaunesnius 

asmenis ir jas išlaikyti 

kontrolės laikotarpiu. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 20 

balų. 

3.1. 

pareiškėjams, kurie numato sukurti 

daugiau kaip  2,00 naujas darbo 

vietas ir priimti į darbą 40 m. 

(imtinai) ir jaunesnius asmenis; 

25 0  

3.2. pareiškėjams, kurie sukurs daugiau 20 20  
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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.) 

nei  1,50, tačiau ne daugiau kaip 

2,00 naujas darbo vietas ir priims į 

darbą 40 m. (imtinai) ir jaunesnius 

asmenis; 

3.3. 

pareiškėjams, kurie sukurs  1,50 

naujas darbo vietas ir priims į 

darbą 40 m. (imtinai) ir jaunesnius 

asmenis; 

10 0  

4. 

Pareiškėjas vykdo akvakultūros 

ekologiškų žuvų produktų 

gamybą ir  jam yra suteiktas 

veterinarinis patvirtinimas ar 

registravimas 

20 20 

Atitiktis nustatyta pagal 

vietos projektų paraiškos 10 

lentelės 10.4 punktą, ir kartu 

su paraiška pateikiamus 

dokumentus - ekologinės 

produkcijos sertifikatą, 

valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

dokumentą. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją ir dokumentus, 

už šį kriterijų vietos 

projektas surenka 20 balų. 

5. 

Pirmumas bus teikiamas 

įmonėms, kurios yra įregistruotos 

ne mažiau kaip prieš du metus 

iki paraiškos pateikimo datos ir 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centrui pateikė 

duomenis apie akvakultūros 

produkciją ataskaitiniais metais, 

užaugina ir realizuoja 

produkcijos ne mažiau kaip 40 

tonų per metus 

20 20 

Atitiktis nustatyta pagal 

vietos projektų paraiškos 10 

lentelės 10.5 punktą, ir kartu 

su paraiška pateikiamus 

dokumentus – įstatus, 

įmonės pažymėjimą, VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro 2019-

12-16 pažymą Nr. 1S-8447. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją ir dokumentus, 

už šį kriterijų vietos 

projektas surenka 20 balų. 

 Iš viso: 100 80  

 

 

 

         Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas informavo, kad vietos projektas 

surenka 80 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. 

        Karolis Panasenka paklausė vertintojo, koks ekskavatorius galingumas, padangų plotis. 

Martynas Vaškevičius atsakė į Karolio Panasenkos klausimus. 

         Pareiškėjos – UAB „Arvydai“ atstovas Kęstutis Banikonis buvo pakviestas į posėdį 

atsakyti į komiteto narių klausimus. A. Gylys paklausė kokio ilgio strėlė ir kaip bus dirbam su 

inovatyvia technika.  

         Kęstutis Banikonis atsakė, kad tai yra siurblys ir ekskavatorius tuo pačiu metu. 

Ekskavatoriaus strėlės ir rankos bendras ilgis apie 17 metrų.  Siurblys yra hidrauliškai valdomas 

ypač sunkiam darbui – povandeniniam siurbimui. Vilniaus  regione tokio ekskavatoriaus – 

siurblio  neturi nei privatus nei verslo sektorius. Ūkis išsinuomoti tokios įrangos neturi 

galimybės. 
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         Pareiškėjos – UAB „Arvydai“ atstovas Kęstutis Banikonis, 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 „UAB 

„Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“, (Vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.1., pareiškėjas – „UAB „Arvydai“, pagal Kvietimo 

Nr. 7 VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 

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

priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-

SAVA-1) ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui ir pasiūlė už tai  

balsuoti. 

 

 

NUTARTA:  

2.1. Skirti paramą vietos projektui „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant 

inovacijas“, (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.Ž-

7.1., pareiškėjas – „UAB „Arvydai“, pagal Kvietimo Nr. 7 VPS I prioriteto „Akvakultūros ir 

žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, 

įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Produktyvios investicijos į 

akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) ir projektą teikti tolesniam 

tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

 

        Balsavo vienbalsiai.  

           

3. SVARSTYTA. Dėl UAB „Akvilegija“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-

7.2.), pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 

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

strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-

AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 7 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos 

sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę 

veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir 

perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo 

rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir 

tvirtinimas. 

     

 

    Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.2. (pareiškėjas –„UAB 

„Akvilegija“, vietos projekto pavadinimas „UAB „Akvilegija“ produktyvios investicijos į 

akvakultūrą ir perdirbimą“, prašoma paramos suma – 99 950,00 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. 7 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus 
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konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, 

kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ 

(kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų 

suvestines ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitas. 

 

        Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „UAB „Akvilegija“ 

produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.2.). 

 

   Pareiškėja –„UAB „Akvilegija“, bendra projekto vertė su PVM – 200 399,30 Eur, bendra 

projekto vertė be  PVM – 200 312,47  Eur,  prašoma paramos suma – 99 950,00 Eur. 

         Projekto „UAB „Akvilegija“ produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ tikslas 

– įvairinti ekonominę veiklą, skatinti ekonominį ir socialinį efektyvumą investuojant į žuvies 

perdirbimo cecho statybas, kurti ir gerinti Kalvelių kaimo infrastruktūrą, sukurti ir išsaugoti 

darbo vietas Kalvelių bei aplinkinių kaimų gyventojams tuo mažinant vietos gyventojų 

nedarbingumo lygį. 

 

      Projekto uždaviniai: 

       

1.  Pastatyti žuvies perdirbimo cechą Kalvelių kaime; 

2. Sukurti darbo vietas vietos gyventojams; 

3. Paįvairinti ekonominę veiklą Kalvelių kaime; 

4. Sukurti naujus žuvies produktus. 
 

      Projekto veikla:  

 

  Vietos projekto tikslas – įvairinti ekonominę veiklą, skatinti ekonominį ir socialinį 

efektyvumą investuojant į žuvies perdirbimo cecho statybas, kurti ir gerinti Kalvelių kaimo 

infrastruktūrą, sukurti ir išsaugoti darbo vietas Kalvelių bei aplinkinių kaimų gyventojams tuo 

mažinant vietos gyventojų nedarbingumo lygį. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra numatyta 

pastatyti žuvies perdirbimo cechą, kurio paskirtis būtų perdirbti užaugintą UAB „Akvilegija“ 

tvenkiniuose žuvį. Įvertinus dabartinę situaciją Lietuvos rinkoje bei atsižvelgiant į vyraujančias 

tendencijas bendrovės administracijos nuomone būtų tikslinga įvairinti žuvies produktus pirkėjui 

suteikiant galimybę pasirinkti iš kuo didesnio žuvies produktų asortimento. 

                        

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo 

rezultato 

kiekybinė 

išraiška 

1. Sukurtas darbo vietų skaičius Vnt. 5,00 

2. 

Sukurtas darbo vietų skaičius 40 m. 

(imtinai) ir jaunesniems asmenims  

(priėmimo į darbą metu) 

Vnt. 3,00 

3. Bendras darbo vietų skaičius Vnt. 24,00 

 

 

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. 

Projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytas 

darbo vietų skaičius, kuris yra sukurtas 

iki paraiškos pateikimo dienos 

(ataskaitiniais metais buvęs darbuotojų 

skaičius lyginamas su projekto kontrolės 

laikotarpiu, pradedant pirmaisiais metais 

po projekto įgyvendinimo pabaigos metų, 

esančiu darbuotojų skaičiumi) (vertinama 

visos darbo vietos ekvivalentu). 

10 0 - 

2. 

Pirmumas skiriamas pareiškėjams, kurie 

projekte numato sukurti didesnį naujų 

darbo vietų skaičių (vertinama visos 

darbo vietos ekvivalentu) 

25 25 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 
paraiškos 10 lentelės 10.2.2. punktą. 

Pagal pateiktą informaciją, UAB 

„Akvilegija“ įgyvendinus projektą 
sukurs ir išsaugos 5 darbo vietas. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 
už šį kriterijų vietos projektas surenka 

25 balai. 

2.1. 
pareiškėjams, kurie projekte numato sukurti 

daugiau kaip 2,00 naujas darbo vietas; 
25 25  

2.2. 

pareiškėjams, kurie projekte numato sukurti 

daugiau nei  1,50, tačiau ne daugiau kaip 

2,00 naujas darbo vietas; 

20 0  

2.3. 
pareiškėjams, kurie projekte numato sukurti  
1,50 naujas darbo vietas; 

10 0  

3. 

Pirmumas bus teikiamas tiems 

pareiškėjams, kurie kurs naujas darbo 

vietas 40 m. (imtinai) ir jaunesniems 

asmenims  (priėmimo į darbą metu) 

25 25 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 10 lentelės 10.3.2. punktą. 
Pagal pateiktą informaciją, UAB 

„Akvilegija“ įgyvendinus projektą 

sukurs ir išsaugos 3 darbo vietas 40 m. 
(imtinai) ir jaunesniems asmenims. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 
25 balai. 

3.1. 

pareiškėjams, kurie numato sukurti daugiau 

kaip  2,00 naujas darbo vietas ir priimti į 

darbą 40 m. (imtinai) ir jaunesnius asmenis; 

25 25  

3.2. 

pareiškėjams, kurie sukurs daugiau nei  

1,50, tačiau ne daugiau kaip 2,00 naujas 

darbo vietas ir priims į darbą 40 m. 

(imtinai) ir jaunesnius asmenis; 

20 0  

3.3. 

pareiškėjams, kurie sukurs  1,50 naujas 

darbo vietas ir priims į darbą 40 m. 
(imtinai) ir jaunesnius asmenis; 

10 0  

4. 

Pareiškėjas vykdo akvakultūros 

ekologiškų žuvų produktų gamybą ir  jam 

yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas 

ar registravimas 

20 0 - 

5. 

Pirmumas bus teikiamas įmonėms, kurios 

yra įregistruotos ne mažiau kaip prieš du 

metus iki paraiškos pateikimo datos ir VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 

centrui pateikė duomenis apie 

akvakultūros produkciją ataskaitiniais 

metais, užaugina ir realizuoja 

produkcijos ne mažiau kaip 40 tonų per 

metus 

20 0 - 

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

rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

         Algimantas Gylys nariai paklausė vertintojo, kiek planuojama sukurti darbo vietų, kokios 

suplanuotos pajamos, ar tai yra gyvybingas projektas?  

       Vertintojas Martynas Vaškevičius atsakė, kad planuojama sukurti 5 darbo vietas. Faktinės 

pajamos yra pateiktos 2018 m. o planuojamos 2019 m.,2020 m. ir kt. Atsakyti, ar tai yra 

gyvybingas projektas galės tik Nacionalinė mokėjimo agentūra, įvertinusi šį projektą, nes 

ŽRVVG negali jo vertinti. Vyko komiteto narių diskusijos dėl inovacijų taikymo projekte. 

       

         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 „UAB 

„Akvilegija“ produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.2., pareiškėjas - „UAB „Akvilegija“  

pagal Kvietimo Nr. 7 VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo 

didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo 

vietas“ VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. 

BIVP-AKVA-SAVA-1) ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui ir pasiūlė 

už tai  balsuoti. 

 

 

NUTARTA:  

3.1. skirti paramą vietos projektui „UAB „Akvilegija“ produktyvios investicijos į akvakultūrą 

ir perdirbimą“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-

6.1.1.Ž-7.2., pareiškėjas - „UAB „Akvilegija“  pagal Kvietimo Nr. 7 VPS I prioriteto 

„Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir 

įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Produktyvios 

investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) ir projektą teikti 

tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui 

         

        Balsavo už 11, prieš -1. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                        Algimantas Gylys 

 

 

Posėdžio sekretorė                Jūratė Čiuknaitė



 


