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PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS
2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. 12
Konstitucijos pr. 15-13, Vilnius
Posėdis vyko – 2020 m. rugsėjo 25 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. Mantas Graičiūnas, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė;
3. Gražina Čepaitienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
vyriausioji specialistė, vietos projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas
(nuotoliniu būdu);
4. Algimantas Gylys, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas;
5. Julija Matijošaitienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė;
6. Loreta Štelbienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė;
7. Šarūnas Nacevičius, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas
(nuotoliniu būdu);
8. Karolis Panasenka, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas
(nuotoliniu būdu);
9. Birutė Polikevičienė, Vietos valdžios sektoriaus atstovė;
10. Audrius Balnys, Vietos valdžios sektoriaus atstovas;
11. Karolina Ziminska, Vietos valdžios sektoriaus atstovė (nuotoliniu būdu);
12. Dainoras Bendžaitis, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas;
13. Vaida Saugūnienė, Vietos valdžios sektoriaus atstovė (nuotoliniu būdu);
14. Daiva Kulienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė (nuotoliniu būdu);
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 „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILKAKVA-6.1.1.Ž-12.1.), 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. 12 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 13 vietos projektų atrankos komiteto narių (iš jų penki –
nuotolinėmis priemonėmis: Šarūnas Nacevičius, Karolis Panasenka, Karolina Ziminska
– per Skype programą, Vaida Saugūnienė – per Microsoft Teams programą, Daiva
Kulienė – per Messenger programą), ir Gražina Čepaitienė, Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vyriausioji specialistė, vietos projektų atrankos
komiteto narys-stebėtojas (nuotoliniu būdu, per Microsoft Teams programą).
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 ir pasiūlė į darbotvarkę Vietos projektų atrankos komiteto darbo
reglamento keitimą ir tvirtinimą. Ryšium su blogėjančia COVID-19 situacija, pasiūlė
papildyti Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento 2 p. „Sprendimą dėl
vietos projektų atrankos priima vietos projektų atrankos komitetas posėdžių metu.
Posėdžiai gali būti vykdomi projekto atrankos komiteto nariams dalyvaujant ir
nuotoliniu būdu arba balsuojant raštu“.
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas
Gylys pasiūlė įtraukti į darbotvarkę pirmu klausimu „Vietos projektų atrankos komiteto
darbo reglamento keitimą ir tvirtinimą ir pritarti posėdžio darbotvarkei ir pasiūlė
balsuoti.
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NUTARTA:
1.2. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
Balsavo vienabalsiai.
2. SVARSTYTA. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento keitimas ir
tvirtinimas.
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys
pasiūlė, kad ryšium su blogėjančia COVID-19 situacija, pasiūlė papildyti Vietos projektų
atrankos komiteto darbo reglamento 2 p. „Sprendimą dėl vietos projektų atrankos priima
vietos projektų atrankos komitetas posėdžių metu. Posėdžiai gali būti vykdomi projekto
atrankos komiteto nariams dalyvaujant ir nuotoliniu būdu arba balsuojant raštu“ ir pasiūlė
balsuoti.
NUTARTA:
2.1. Patvirtinti Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento 2 p. „Sprendimą dėl
vietos projektų atrankos priima vietos projektų atrankos komitetas posėdžių metu. Posėdžiai
gali būti vykdomi projekto atrankos komiteto nariams dalyvaujant ir nuotoliniu būdu arba
balsuojant raštu“.
Balsavo vienabalsiai.
3. SVARSTYTA. Dėl UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ vietos projekto (paraiškos Nr.
VILK-AKVA-6.1.1.Ž-12.1.), 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. 12
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. BIVPAKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir
vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
Pirmininkas Algimantas Gylys paklausė posėdžio dalyvių dėl jų nešališkumo, galimo
privačių ir viešų interesų konflikto bei konfidencialumo deklaracijų pasirašymo. Pateikti
Algimanto Gylio bei Julijos Matijošaitienės prašymai nusišalinti. Žuvininkystės regiono
vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys pateikė prašymą nusišalinti
ir pasiūlė vietos projektų atrankos komitetui išrinkti šio posėdžio pirmininke - Loretą
Štelbienę ir pasiūlė balsuoti už jos kandidatūrą.
NUTARTA:
3.1. Patvirtinti Loretą Štelbienę - vietos projektų atrankos komiteto pirmininke.
Balsavo vienabalsiai.
Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Loreta Štelbienė paklausė posėdžio
dalyvių dėl jų nešališkumo, galimo privačių ir viešų interesų konflikto. Prašymus nusišalinti
pateikę Algimantas Gylys ir Julija Matijošaitienė išėjo iš posėdžio.
Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Loreta Štelbienė patikrino vietos
projektų atrankos komiteto narius, narius-stebėtojus, narius, turinčius veto teisę, kitus
dalyvius, ir įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų atrankos komiteto narių užtenka
kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. Posėdyje dalyvauja 11 vietos
projektų atrankos komiteto narių ir Gražina Čepaitienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros
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prie Žemės ūkio ministerijos vyriausioji specialistė, vietos projektų atrankos komiteto narėstebėtoja.
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 keturios paraiškos už 339 783,00 Eur, likutis 497 924,00 Eur. Kvietimo
Nr. 12 lėšų suma – 209 426,00 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška – prašoma paramos
suma 104 713,00 Eur.
Loreta Štelbienė pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui Vaškevičiui
vietos projekto paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-12.1. (pareiškėjas – UAB „Šalčininkų
žuvininkystės ūkis“, vietos projekto pavadinimas „Inovacijų diegimas žuvininkystės ūkyje“,
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. 12 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 „Inovacijų diegimas
žuvininkystės ūkyje“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILKAKVA-6.1.1.Ž-12.1.)
Pareiškėja –„UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“, bendra projekto vertė su PVM –
174 776,00 Eur, bendra projekto vertė be PVM –150 500,00 Eur, prašoma paramos suma –
104 713,00 Eur.
Projekto „Inovacijų diegimas žuvininkystės ūkyje“ tikslas – būti nepriklausomais nuo
pašarų gamintojų.
Projekto „Inovacijų diegimas žuvininkystės ūkyje“ tikslas - bendrovės
konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, naujų darbo vietų kūrimas, įskaitant saugos ir
darbo sąlygų gerinimą, atitinka ŽRVVG „Vilkauda“ VPS prioriteto Nr. 1 „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 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 „Inovacijų diegimas žuvininkystės ūkyje“ minėtas tikslas bus pasiektas.
Projekto uždaviniai:
1. Skatinti įmonės gamybos potencialą, panaudojant naujas, aplinkai nekenksmingas ir
saugias technologijas bei modernizuoti įmonės techninę bazę ir įvairinti įmonės
veiklą;
2. Sukurti 1,57 (1,57 etato) naujas 40 m. (imtinai) ir jaunesnius asmenis darbo vietas ir
jas išlaikyti kontrolės laikotarpiu.
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Projekto veikla:
Įsigijus dirvos skutiką, purkštuvą ir grūdų smulkintuvą su padavimo į saugojimo rankovę
mechanizmu gamybinėje bendrovės bazėje bus paruošiami inovatyvūs , niekur kitur Lietuvoje
nenaudojami kukurūzų pagrindu pagaminti pašarai žuvies šėrimui. Pašarai nuo grūdų
išauginimo, nuėmimo ir jų paruošimo bus laikomi ir transportuojami geriausiomis sąlygomis.
Projekto tikslas būti nepriklausomais nuo pašarų gamintojų. Projekto metu sukurto produkto
gerąja patirtimi planuojama supažindinti visus to pageidaujančius žuvų augintojus. Projekto
metu bus sukurtos dvi naujos darbo vietos, viena pilnu etatu, kita pusę etato, darbuotojai
dirbs su nauja įranga, todėl bus pagerintos darbo sąlygos. Projektu siekiama įsigyti modernią
įrangą - dirvos skutiką, kurio pagalba bus paruošiama dirva sėjai taip , kad dirva prarastų kuo
mažiau drėgmės ir išsaugotų humusingą sluoksnį paviršiuje, dėl to bus užaugintas gausesnis
grūdų derlius, skiriamas pašarų, naudojamų ūkyje auginamoms žuvims šerti, paruošimui.
UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ šiuo metu nuosavybės ar nuomos bei panaudos
būdu valdo daugiau nei 400 ha žemių, kuriose augina grūdines kultūras. Projekto
įgyvendinimo metu taip pat numatyta įsigyti purkštuvą skirtą žemės ūkio kultūrų auginamų
pašarų gamybai apsaugai nuo kenkėjų ir ligų, bei papildomam tręšimui, kas leis pagerinti
derliaus kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Planuojamo įsigyti grūdų smulkintuvo su
padavimo į saugojimo rankovę mechanizmu gamybinėje bendrovės bazėje bus paruošiami
inovatyvūs , niekur kitur Lietuvoje nenaudojami kukurūzų pagrindu pagaminti pašarai žuvies
šėrimui. Tik šio įrengimo pagalba bus galima paruošti pašarus iš nedžiovintų, tik ką nukultų ir
susmulkintų kukurūzų , juos fermentuojant, dėl to juose išliks kelis kartus daugiau vitaminų
nei gaminant pašarą iš išdžiovintų grūdų. Tai taip pat leis sumažinti pašarų savikainą,
nevykdant grūdų džiovinimo.
Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai):
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Sukurtas darbo vietų skaičius
Sukurtas darbo vietų skaičius 40 m.
(imtinai) ir jaunesniems asmenims
(priėmimo į darbą metu)
Bendras darbo vietų skaičius

Vnt.

Laukiamo
rezultato
kiekybinė
išraiška
1,57

Vnt.

1,57

Vnt.

32,57

Projekto atitiktis atrankos kriterijams ir surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų
skaičius:
Eil.
Nr.

1.

Vietos
projekto
kokybės
vertinimo kriterijai
(Kriterijai
turi
sutapti
su
patvirtintame VPS priemonės /
veiklos
srities,
pagal
kurią
pateiktas vietos projektas, FSA
nurodytais atrankos kriterijais.)

Projekto kontrolės laikotarpiu
išlaikytas darbo vietų skaičius,
kuris yra sukurtas iki paraiškos
pateikimo dienos (ataskaitiniais

Didžiausias
kriterijui
skiriamas
balų
skaičius
(Nurodomas
didžiausias
kriterijui skiriamas
balų
skaičius,
nurodytas
patvirtintame FSA.)
10

Vertinimo rezultatas
balais
(Informacija imama iš
vietos
projekto
kokybės
vertinimo
ataskaitos.)

10

Išvados ir pastabos
(Nurodomi
vertintojo
motyvai,
kodėl
vietos
projektas buvo įvertintas
būtent tokiu balų skaičiumi.
Informacija
imama
iš
kokybės
vertinimo
ataskaitos.)

Atitiktis nustatyta pagal
vietos projektų paraiškos 10
lentelės 10.1. punktą.
UAB „Šalčininkų
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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.)

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).

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Pirmumas skiriamas
pareiškėjams, kurie projekte
numato sukurti didesnį naujų
darbo vietų skaičių (vertinama
visos darbo vietos ekvivalentu)

pareiškėjams, kurie projekte
numato sukurti daugiau kaip 2,00
naujas darbo vietas;
pareiškėjams, kurie projekte
numato sukurti daugiau nei 1,50,
tačiau ne daugiau kaip 2,00 naujas
darbo vietas;
pareiškėjams, kurie projekte
numato sukurti 1,50 naujas darbo
vietas;

25

20

25

0

20

20

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

3.1.

pareiškėjams, kurie numato sukurti
daugiau kaip 2,00 naujas darbo
vietas ir priimti į darbą 40 m.

25

0

Išvados ir pastabos
(Nurodomi
vertintojo
motyvai,
kodėl
vietos
projektas buvo įvertintas
būtent tokiu balų skaičiumi.
Informacija
imama
iš
kokybės
vertinimo
ataskaitos.)
žuvininkystės ūkis“
įsipareigoja projekto
kontrolės laikotarpiu
išlaikyti darbo vietų skaičių,
kuris yra sukurtas iki
paraiškos pateikimo dienos
(ataskaitiniais metais); kartu
su paraiška pateiktos
Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos
pažymos apie darbuotojų
skaičių įmonėje ataskaitiniu
laikotarpiu, bei paraiškos
pateikimo metu.
Įvertinus aukščiau pateiktą
informaciją, už šį kriterijų
vietos projektas surenka 10
balų
Atitiktis nustatyta pagal
vietos projektų paraiškos 10
lentelės 10.2.2. punktą.
Pagal pateiktą informaciją,
UAB „Šalčininkų
žuvininkystės ūkis“
projekte numato sukurti 1,57
naujų darbo vietų (1,57
etato) ir jas išlaikyti
kontrolės laikotarpiu.
Įvertinus aukščiau pateiktą
informaciją, už šį kriterijų
vietos projektas surenka 20
balų.

Atitiktis nustatyta pagal
vietos projektų paraiškos 10
lentelės 10.3.2. punktą.
Pagal pateiktą informaciją,
UAB „Šalčininkų
žuvininkystės ūkis“
projekte numato sukurti 1,57
naujų darbo vietų (1,57
etato) 40 m. (imtinai) ir
jaunesnius asmenis ir jas
išlaikyti kontrolės
laikotarpiu.
Įvertinus aukščiau pateiktą
informaciją, už šį kriterijų
vietos projektas surenka 20
balų
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Eil.
Nr.

3.2.

3.3.

4.

5.

Vietos
projekto
kokybės
vertinimo kriterijai
(Kriterijai
turi
sutapti
su
patvirtintame VPS priemonės /
veiklos
srities,
pagal
kurią
pateiktas vietos projektas, FSA
nurodytais atrankos kriterijais.)

(imtinai) ir jaunesnius asmenis;
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;
pareiškėjams, kurie sukurs 1,50
naujas darbo vietas ir priims į
darbą 40 m. (imtinai) ir jaunesnius
asmenis;
Pareiškėjas vykdo akvakultūros
ekologiškų žuvų produktų
gamybą ir jam yra suteiktas
veterinarinis patvirtinimas ar
registravimas

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.)

20

20

10

0

20

0

-

Atitiktis nustatyta pagal
vietos projektų paraiškos 10
lentelės 10.5 punktą, ir kartu
su paraiška pateikiamus
dokumentus: UAB
„Šalčininkų žuvininkystės
ūkis“ deklaravo, kad 2019
m. užaugino ir realizavo 304
343,15 kg akvakultūros
produkcijos.
Kartu su paraiška pateikti
įstatai, registro išrašas; VĮ
Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro 202004-27 pažyma Nr. 1S-2391.
Įvertinus aukščiau pateiktą
informaciją ir dokumentus,
už šį kriterijų vietos
projektas surenka 20 balų

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

Iš viso:

100

70

Išvados ir pastabos
(Nurodomi
vertintojo
motyvai,
kodėl
vietos
projektas buvo įvertintas
būtent tokiu balų skaičiumi.
Informacija
imama
iš
kokybės
vertinimo
ataskaitos.)

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos
projektas surenka 70 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.
Loreta Štelbienė posėdžio dalyvių pasiteiravo, ar jie turi papildomų klausimų pareiškėjo
atstovui. Posėdžio dalyviai papildomų klausimų neturėjo. Posėdžio pirmininkė Loreta
Štelbienė dar kartą įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų atrankos komiteto narių
užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. Vietos projektų atrankos
komiteto pirmininkė Loreta Štelbienė, 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
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Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ pateiktą vietos projektų kokybės
vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią rekomendaciją: skirti paramą vietos projektui
„Inovacijų diegimas žuvininkystės ūkyje“, (Vietos projekto paraiškos atpažinties
(registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.Ž-12.1., pareiškėjas – „UAB „Šalčininkų
žuvininkystės ūkis“, pagal Kvietimo Nr. 12 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 „Inovacijų diegimas žuvininkystės ūkyje“, (Vietos
projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.Ž-12.1., pareiškėjas
– „UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“, pagal Kvietimo Nr. 12 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.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Algimantas Gylys
Jūratė Čiuknaitė
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