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Posėdis vyko – 2021 m. kovo 19 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. Tomas Čižauskas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

vyriausias specialistas, vietos projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas; 

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

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

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. Mantas Graičiūnas, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

16. Loreta Štelbienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

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

specialistas, vietos projektų vertintojas; 

18. Jūratė Čiuknaitė, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė. 

 

 

Darbotvarkė: 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento svarstymas ir tvirtinimas; 

3. Dėl asociacijos „Prakusa“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-BIVP-AKVA-7-14.1), 

pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 
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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. 14 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 projekto 

paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės 

vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas; 

4. Dėl asociacijos „Prakusa“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-

15.2), pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos 

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

plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės 

kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ 

(kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) atrankos (Kvietimo Nr. 15 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 projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir 

vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas; 

5. Dėl asociacijos „Sprendimai šiandien“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-BIVP-

AKVA-8-13.1), pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

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

„Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Rinkodaros 

priemonės“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-8) atrankos (Kvietimo Nr. 13 pagal VPS I 

prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 

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

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

paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės 

vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas; 

6. Dėl Tribonių kaimo bendruomenės vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-

SAVA-2-15.1), pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

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

„Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę „ŽRVVG regiono 

socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir 

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

15 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 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, 

įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų atrankos komiteto narių užtenka kvorumui, 

nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. Posėdyje dalyvauja 15 vietos projektų 

atrankos komiteto narių, ir Tomas Čižauskas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės 

ūkio ministerijos vyriausias specialistas, vietos projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas. 
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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 pritarti posėdžio darbotvarkei ir pasiūlė balsuoti. 

 

NUTARTA: 

1.2. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

Balsavo vienabalsiai. 

 

 

2. SVARSTYTA. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento svarstymas ir 

tvirtinimas. 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ administravimo vadovė 

pradėdama pirmąjį pilnai nuotolinį ŽRVVG „Vilkauda“ projektų atrankos komiteto posėdį, 

pasiūlė papildyti 2020 m. rugsėjo 25 dieną protokolu Nr. 12 patvirtinto vietos projektų 

atrankos komiteto darbo reglamento 26.1 punktą, įtraukiant tokį sakinį: „Vietos projektų 

atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamąją dalį turi pasirašyti vietos projektų atrankos 

komiteto pirmininkas ir posėdžio sekretorius po to, kai jo tekstas suderinamas su visais 

posėdyje dalyvavusiais vietos projektų atrankos komiteto nariais ir nariais-stebėtojais“. 

Vyko diskusija, ar šis naujai patvirtintas PAK darbo reglamentas galios šios dienos 

posėdžio priimtiems sprendimams, tai yra šio PAK posėdžio nutariamojoje protokolo dalyje 

pasirašys tik posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorė ir nebereikės pasirašyti visiems 

posėdyje dalyvavusiems PAK nariams . Vaida Saugūnienė pasiūlė, kad turi galioti nauja PAK 

darbo reglamento redakcija šio posėdžio priimtiems sprendimams. Buvo paklausta Tomo 

Čižausko, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vyriausias 

specialisto, vietos projektų atrankos komiteto nario-stebėtojo, ar šis naujai patvirtintas PAK 

darbo reglamentas galios šios dienos posėdžio priimtiems sprendimams, tai yra šio PAK 

posėdžio nutariamojoje protokolo dalyje pasirašys tik posėdžio pirmininkas ir posėdžio 

sekretorė ir nebereikės pasirašyti visiems posėdyje dalyvavusiems PAK nariams. Tomas 

Čižauskas atsakė, kad taip, jis galios šios dienos posėdžio priimtiems sprendimams, tai yra šio 

PAK posėdžio nutariamojoje protokolo dalyje pasirašys tik posėdžio pirmininkas ir posėdžio 

sekretorė ir nebereikės pasirašyti visiems posėdyje dalyvavusiems PAK nariams. 

 

 

NUTARTA: 

2.1. Pritarti vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento 26.1 punkto papildymui 

ir kad jis galios šios dienos posėdžio priimtiems sprendimams, tai yra šio PAK posėdžio 

nutariamojoje protokolo dalyje pasirašys tik posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorė ir 

nebereikės pasirašyti visiems posėdyje dalyvavusiems PAK nariams. 

 

 

Balsavo vienabalsiai. 
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3. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Prakusa“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-BIVP-

AKVA-7-14.1), pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

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

plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo 

tinkluose skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7) atrankos (Kvietimo Nr. 14 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 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 Žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos II prioriteto 

„Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG 

regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ 

priemonei „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ yra skirta 20 

000,00 00  Eur (1,55 proc. vietos projektams skirtų lėšų). Iki šiol buvo organizuoti du 

kvietimai pagal šią priemonę,  tačiau vietos projektų nebuvo įgyvendinta. Kvietimo Nr. 14 

lėšų suma – 10 000,00 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška – 10 000,00 Eur.  

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. VILK-BIVP-AKVA-7-14.1 (pareiškėjas – asociacija 

„Prakusa“, vietos projekto pavadinimas „Asociacijos „Prakusa“ žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo skatinimas tinkluose“, prašoma paramos suma – 10 000,00 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. 14 pagal 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“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7) vietos projekto paraiškos 

kokybės vertinimo rezultatų suvestines ir vietos projekto paraiškos 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-7-14.1) 

 

Pareiškėja – asociacija „Prakusa“, bendra projekto vertė su PVM – 10 000,00 Eur, 

bendra projekto vertė be  PVM – 10 000,00 Eur,  prašoma paramos suma – 10 00,00 Eur. 

     

Projekto „Asociacijos „Prakusa“ žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo skatinimas 

tinkluose“ tikslas – plėtoti bendradarbiavimą tinkle, skatinti žmogiškąjį kapitalą, ugdyti ir 

gilinti žuvininkystės srities profesinius įgūdžius. Projektas atitinka Vietos projekto tikslo 

atitiktis žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos priemonės tikslui - skatinti 

žmogiškąjį kapitalą, ugdyti žuvininkystės srities profesinius įgūdžius ir bendradarbiavimą 

tinkluose. 

 

 Projekto uždaviniai: 

• Skatinti ir gilinti bendradarbiavimą tinkle; 

• Žmogiškojo kapitalo motyvavimas ir skatinimas, suteikiant jiems trūkstamas 

profesines žinias.       

 

Projekto veikla:  
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Planuojama, kad projekto trukmė bus 18 mėnesių: 

• 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 – septynioliktą mėnesį bus atliekami įrangos įrengimo darbai bei mokymo 

paslaugos. 

• Aštuonioliktą 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  

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 ir po paklausimų 

pateikiamus dokumentus – 

jungtinės veiklos sutartį, 

pažymas apie ataskaitiniais 

metais užaugintą bei 

realizuotą produkciją. 

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 

40 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.) 

kaip 60 tonų  per ataskaitinius 

metus (metai prieš paramos 

paraiškos pateikimo metus) 

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 paraiškos 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 Vaškevičius 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. 

Algimantas Gylys pasisakė, jog mato šio projekto naudą tiek projekto pareiškėjui, tiek 

projekto partneriams. Asociacijos „Prakusa“ vadovė Edita Carikaitė-Šatienė atsakė į 

respondentų užduotus klausimus apie vietos projektą. 

Prieš skelbiant balsavimą dėl projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gauti 

asociacijos „Prakusa“ atstovės Editos Carikaitės-Šatienės, UAB „Bartžuvė“ atstovo Karolio 

Panasenkos, ŽŪB „Žemelė“ atstovo Šarūno Nacevičiaus, UAB „Arvydai“ atstovo Kęstučio 

Banikonio prašymai dėl nusišalinimo, todėl pasiūlė jiems atsijungti nuo posėdžio; minėti 

asmenys laikinai atsijungė nuo MS Teams programos.  

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. 
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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-

7-14.1, pareiškėjas – asociacija „Prakusa“, pagal Kvietimo Nr. 14 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“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą 

vertinimui ir pasiūlė už tai  balsuoti. 

 

NUTARTA:  

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

bendradarbiavimo skatinimas tinkluose“ (vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-7-14.1, pareiškėjas – asociacija „Prakusa“, pagal 

Kvietimo Nr. 14 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“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7), ir projektą teikti 

tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

Balsavo vienbalsiai.  

 

 

4. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Prakusa“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-

SAVA-2-15.2), pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos 

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

2016-2023 m. strategijos“ priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant 

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

SAVA-2) atrankos (Kvietimo Nr. 15 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 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 Žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos II prioriteto 

„Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG 

regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ 

priemonei „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą 

žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ yra skirta 411 070,40 00  Eur (31,90 proc. 

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

patvirtinta paraiškų už 295 131,40 Eur . Kvietimo Nr. 15 lėšų suma – 115 939,00 Eur. Gauta 

vietos projektų paraiškų paramos sumai už 114 120,18 Eur.  

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-15.2 (pareiškėjas – 

asociacija „Prakusa“, vietos projekto pavadinimas „Infrastruktūros pritaikymas vietinės bei 

žuvininkystės bendruomenės poreikiams, kuriant ir tenkinant jų socialinę gerovę“, prašoma 
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paramos suma – 66 662,01 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. 15 pagal VPS II prioriteto „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 Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo 

rezultatų suvestines ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitas. 

Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Infrastruktūros 

pritaikymas vietinės bei žuvininkystės bendruomenės poreikiams, kuriant ir tenkinant jų 

socialinę gerovę“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-

SAVA-2-15.2) 

 

Pareiškėja – asociacija „Prakusa“, bendra projekto vertė su PVM – 70 917,03 Eur, 

bendra projekto vertė be  PVM – 59 719,86 Eur,  prašoma paramos suma – 66 662,01 Eur. 

     

Projekto „Infrastruktūros pritaikymas vietinės bei žuvininkystės bendruomenės 

poreikiams, kuriant ir tenkinant jų socialinę gerovę“ tikslas – sukurti patrauklią infrastruktūrą, 

pritaikytą tiek vietinės, tiek žuvininkystės bendruomenės poreikiams, taip skatinant šių 

bendruomenių socialinę bendruomenę. Projektas atitinka pagrindinį tikslą „Gerinti 

žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ regiono gyventojų socialinę gerovę, 

pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“. Projekto 

įgyvendinimo metu ŽRVVG  regione bus atnaujinta ir pritaikyta infrastruktūra, kuri geri 

pagerins socialinius poreikius tiek žuvininkystės bendruomenės, tiek vietinės visuomenės. 

 

 Projekto uždaviniai: 

• Sukurti patrauklią infrastruktūrą tiek vietinių gyventojų, tiek žuvininkystės 

bendruomenės narių poreikiams; 

• Sukurti erdves, susijusias su laisvalaikio, poilsio, sporto, žvejybos turizmo veikla 

ŽRVVG teritorijoje.       

 

Projekto veikla:  

Projektas bus vykdomas kartu su partneriu. Projekto pareiškėjas bus atsakingas už viešuosius 

pirkimus; darbų sklandų vykdymą. Projekto partneris esant poreikiui prisidės prie viešųjų 

pirkimų, darbų sklandaus vystymo. Projekto partneris turi nemažai patirties bendradarbiaujant 

su žuvininkystės bendruomenės nariais, todėl apie naują įrengtą traukos centrą galės paskleisti 

daugiau informacijos, taip skatins žvejybos turizmą. Planuojama, kad projekto trukmė bus 18 

mėnesių: 

• Pirmąjį projekto įgyvendinimo mėnesį bus rengiami viešųjų pirkimų dokumentai 

siekiant įsigyti įrangą bei patalpų remonto darbus. 

• Antrąjį – trečiąjį mėnesiais bus vykdomi viešieji pirkimai darbams ir įrangai įsigyti. 

• Ketvirtąjį – septynioliktąjį mėnesį bus atliekami numatyti remonto darbai. 

• Aštuonioliktąjį 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 numatyta didesnė 

nuosavo indėlio dalis nei 

numatyta paramos intensyvume: 

20 10 - 

1.1. 
numatytas nuosavas indėlis 

didesnis nei 10 proc. 
20 0 

 

1.2. 
numatytas nuosavas indėlis nuo 6 

iki 10 proc. (imtinai) 
10 10 

Atitiktis nustatyta pagal 

vietos projektų paraiškos 2 

lentelės 2.6 bei 4 lentelės 

4.1.2 punktus, ir kartu su 

paraiška pateikiamus 

dokumentus – nuosavas 

lėšas patvirtinantį banko 

išrašą. 

Pagal pateiktą informaciją ir 

dokumentus, prie projekto 

finansavimo pareiškėja 

prisidės nuo 6 iki 10 proc. 

nuosavų lėšų. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 10 

balų. 

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, ir kartu 

su paraiška ir po paklausimų 

pateikiamus dokumentus – 

bendruomenės registravimo 

pažymėjimą ir įstatus. 

Pagal pateiktą informaciją ir 

dokumentus, pareiškėjas – 

NVO, įregistruota ne mažiau 

kaip 2 metai iki paramos 

paraiškos pateikimo ir 

kurios veikla susijusi su 

žuvininkyste. 

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 

40 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.) 

pateikimo metus) 

 Iš viso: 100 50  

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius 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. 

Algimantas Gylys pasiteiravo, kaip projektas prisidės prie naudos bendruomenei, 

Asociacijos „Prakusa“ vadovė Edita Carikaitė-Šatienė atsakė, jog bus sudarytos sąlygos 

bendruomenės renginiams rengti, laisvalaikio užimtumui didinti. 

Prieš skelbiant balsavimą dėl projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gauti 

asociacijos „Prakusa“ atstovės Editos Carikaitės-Šatienės, bei UAB „Bartžuvė“ atstovo 

Karolio Panasenkos prašymai dėl nusišalinimo pagal šią priemonę, todėl pasiūlė jiems 

atsijungti nuo posėdžio; minėti asmenys laikinai atsijungė nuo MS Teams programos.  

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 pritaikymas vietinės bei žuvininkystės bendruomenės 

poreikiams, kuriant ir tenkinant jų socialinę gerovę“ (vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-SAVA-2-15.2, pareiškėjas – asociacija 

„Prakusa“, pagal Kvietimo Nr. 15 VPS II prioriteto „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 Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui ir pasiūlė už tai  balsuoti. 

 

NUTARTA:  

4.1. Skirti paramą vietos projektui „Infrastruktūros pritaikymas vietinės bei žuvininkystės 

bendruomenės poreikiams, kuriant ir tenkinant jų socialinę gerovę“ (vietos projekto 

paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-SAVA-2-15.2, pareiškėjas – 

asociacija „Prakusa“, pagal Kvietimo Nr. 15 VPS II prioriteto „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 Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui. 

Balsavo vienbalsiai.  

 

 

5. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Sprendimai šiandien“ vietos projekto (paraiškos Nr. 

VILK-BIVP-AKVA-8-13.1), pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

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

vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Rinkodaros priemonės“ (kodas Nr. BIVP-

AKVA-8) atrankos (Kvietimo Nr. 13 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos 

sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant 

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

BIVP-AKVA-8) 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 Žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos 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 00  Eur (1,55 proc. vietos projektams skirtų lėšų). Iki šiol buvo 

organizuoti du kvietimai pagal šią priemonę,  patvirtinta paraiškų už 9 998,75 Eur . Kvietimo 

Nr. 13 lėšų suma – 11 851,00 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška paramos sumai už 9 

995,61 Eur. 

 

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. VILK-BIVP-AKVA-8-13.1 (pareiškėjas – asociacija 

„Sprendimai šiandien“, vietos projekto pavadinimas „Reklaminių kampanijų organizavimas, 

didinant visuomenės informuotumą apie tausią žvejybą ir akvakultūrą“, prašoma paramos 

suma – 9 995,61 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. 13 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus 

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

kuriant darbo vietas“ VPS priemonę „Rinkodaros priemonės“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-8) 

vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestines ir vietos projekto paraiškos 

kokybės vertinimo ataskaitas. 

Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Reklaminių 

kampanijų organizavimas, didinant visuomenės informuotumą apie tausią žvejybą ir 

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

AKVA-8-13.1) 

 

Pareiškėja – asociacija „Sprendimai šiandien“, bendra projekto vertė su PVM – 

10 521,70 Eur, bendra projekto vertė be  PVM – 8 695,62 Eur,  prašoma paramos suma – 9 

995,61 Eur. 

     

Projekto „Reklaminių kampanijų organizavimas, didinant visuomenės informuotumą 

apie tausią žvejybą ir akvakultūrą“ tikslas – vykdyti nacionalines reklamines kampanijas, 

siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus 

ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje, formuojant pozityvų įvaizdį. 

 

 Projekto uždaviniai: 

• Sukurti reklamos kampanijoms vykdyti reikalingą turinį: video ir foto medžiagą. 
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• Įgyvendinti dvi reklamos kampanijas e. portaluose, atkreipiant vartotojų dėmesį į šias 

žuvininkystės veiklas: akvakultūrą ir žvejybą vidaus vandenyse. 

• Įgyvendinti reklaminę kampanija socialiniame tinkle Facebook ŽRVVG „Vilkauda“ 

paskyroje, didinant ŽRVVG „Vilkauda“ narių žinomumą. 

• Viešinti projekto veiklas spaudoje, socialiniame tinkle Facebook.       
 

Projekto veikla:  

Vertinant žuvų produktų vartojimo ir su žvejyba susijusių paslaugų naudojimosi įpročius 

Lietuvoje, matyti, kad šie produktai ir paslaugos nėra pakankamai viešinami. Trūksta ir 

ŽRVVG „Vilkauda“ narių žinomumo. Tai svarbu vienijant ir apjungiant keturių savivaldybių 

teritorijas: Elektrėnų sav., Molėtų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj.: Dūkštų, Sudervės, 

Maišiagalos, Avižienių, Riešės, Paberžės, Sužionių, Nemenčinės, Buivydžių, Bezdonių, 

Lavoriškių, Mickūnų, Kalvelių, Rukainių ir Medininkų seniūnijas, jų akvakultūros įmones, 

žvejus mėgėjus bendrai veiklai. Tikimasi, kad reklaminės kampanijos įtakos vartotojų 

(visuomenės) elgseną ir pagerins ŽRVVG „Vilkauda“ narių įvaizdį bei padidins žinomumą. 

Projekto tikslas visiškai atitinka „Rinkodaros priemonės“ (kodas BIVP-AKVA-8) tikslą – 

žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas. Įgyvendinant projektą, 

Lietuvos visuomenė bus informuojama apie ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje veikiančių 

akvakultūros įmonių teikiamas paslaugas (prekių ženklai nebus minimi): apie galimybes pirkti 

tvenkiniuose užaugintą ekologišką žuvį, tvenkinių įžuvinimą, pramoginę žūklę tvenkiniuose ir 

pan. 

Įgyvendinant projektą planuojama: 

• Sukurti 2 reklaminius video filmukus (2021 - 05 – 2021- 07). 

• Parengti fotografijų albumą (2021 - 05 – 2021 - 07). 

• Ne mažiau kaip dvi reklaminės kampanijos didžiuosiuose Lietuvos e. portaluose (2021 

– 08, 09). 

• ŽRVVG „Vilkauda“ narių reklama socialiniame tinkle Facebook (2021-08 – 2021 – 

12). 

                                 

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo 

rezultato 

kiekybinė 

išraiška 

1. Paremtų vietos projektų skaičius Vnt. 1 

2. Reklaminė kampanija e. portaluose Vnt. 2 

3. 
Reklaminė kampanija Facebook 

socialiniame tinkle 
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 15 - 

1.1. 2 veiklos 10 0  

1.2. 3 ir daugiau veiklų 15 15 Projekte įgyvendinamos 
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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.) 

priemonės apims tris 

žuvininkystės sektoriaus 

veiklas: akvakultūrą, 

mėgėjišką žvejybą ir 

verslinę žūklę:  

1. Video – akvakultūra ir 

mėgėjiška žūklė. 

2. Foto – akvakultūra, 

mėgėjiška žūklė, verslinė 

žvejyba. 

2. Reklaminės kampanijos e. 

portaluose - akvakultūra ir 

mėgėjiška žūklė. 

4. Reklaminė kampanija 

Facebook socialiniame 

tinkle - akvakultūra, 

mėgėjiška žūklė. 

Atitiktis nustatyta pagal 

informaciją paraiškoje, bei 

paraiškos 4 skyriaus lentelės 

1.2 punktą. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 15 

balų. 

2. 

Projektu numatoma vykdyti 

nacionalinę ar (ir) tarptautinę 

reklaminę kampaniją, siekiant 

didinti visuomenės 

informuotumą apie tausios 

žvejybos ir akvakultūros 

produktus 

15 5 

 

2.1. nacionalinė reklaminė kampanija 5 5 

Įgyvendinant projektą, bus 

vykdomos nacionalinės 

reklaminės kampanijos. 

Medžiaga bus talpinama 

didžiuosiuose e. portaluose 

(15 min, Delfi arba 

analogiškuose), Facebook 

socialiniame tinkle. 

Atitiktis nustatyta pagal 

informaciją paraiškoje, bei 

paraiškos 4 skyriaus lentelės 

2.1 punktą. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 5 

balus. 

2.2. tarptautinė reklaminė kampanija 10 0  

2.3. numatoma vykdyti abi veiklas 15 0  

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 subjektų, kuriems yra suteiktas 

veterinarinis patvirtinimas ar 

registravimas 

10 0 

 

3.2. 
asociacija, jungianti 6 ir daugiau 

žuvininkystės sektoriuje veikiančių 
20 20 

ŽRVVG „Vilkauda“ - 

projekto partneris - 
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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.) 

ūkio subjektų, kuriems yra suteiktas 

veterinarinis patvirtinimas ar 

registravimas 

asociacija, jungianti 6 

žuvininkystės sektoriuje 

veikiančius ūkio subjektus, 

kuriems yra suteiktas 

veterinarinis patvirtinimas: 

UAB „Juodasis gandras“- 

Nr. LT 23-902; 

UAB „Arvydai“ - Nr. LT 

23-905; 

UAB „Akvilegija“ - Nr. 23-

006; 

UAB „Šalčininkų 

žuvininkystės ūkis“ - Nr.LT 

23-901; 

UAB „Bartžuvė“ - Nr. LT 

23-903; 

ŽŪB „Žemelė“ - Nr. LT 23-

62-001. 

Atitiktis nustatyta pagal 

informaciją paraiškoje, kartu 

su paraiška pateiktus 

dokumentus, bei paraiškos 4 

skyriaus lentelės 3.2 punktą. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, 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 subjektų 

25 25 

ŽRVVG „Vilkauda“ - 

projekto partneris - 

asociacija, jungianti 4 

akvakultūros sektoriuje 

ekologiškų žuvų produktų 

gamyboje veikiančius ūkio 

subjektus: 

UAB „Baržuvė“ - 

dok.Nr.SER-K-20-02441; 

UAB „Akvilegija“ - 

dok.Nr.SER-K-20-01796; 

UAB „Arvydai“ - dok.Nr. 

SER-K-20-02201; 

UAB „Juodasis gandras“ - 

dok.Nr. SER-K-20-01622. 

Atitiktis nustatyta pagal 

informaciją paraiškoje, kartu 

su paraiška pateiktus 

dokumentus, bei paraiškos 4 

skyriaus lentelės 4 punktą. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 25 

balus. 

5. Projekto dalyviai ataskaitiniais 25 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.) 

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) 

 Iš viso: 100 65  

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos 

projektas surenka 65 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 pasiteiravo, kokios konkrečiai rinkodaros priemonės ir kaip bus 

įgyvendintos,  kada numatoma daryti fotosesijas žuvininkystės ūkiuose. Asociacijos 

„Sprendimai šiandien“ atstovė Daiva Kulienė atsakė, jog šios detalės bus suderintos projekto 

įgyvendinimo eigoje, o atlikti darbai leistų padidinti tiek Molėtų savivaldybės, tiek ŽRVVG 

„Vilkauda“ teritorijoje veikiančių žuvininkystės subjektų žinomumą. 

Prieš skelbiant balsavimą dėl projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gauti 

asociacijos „Sprendimai šiandien“ atstovės Daivos Kulienės, bei ŽRVVG „Vilkauda“ 

valdybos pirmininko Algimanto Gylio prašymai dėl nusišalinimo pagal šią priemonę, todėl 

pasiūlė jiems atsijungti nuo posėdžio. 

 

 Algimantas Gylys pasiūlė šio ir sekančio darbotvarkės klausimų svarstymui išrinkti 

pirmininką ir pasiūlė pirmininke rinkti Loretą Štelbienę ir pasiūlė balsuoti už Loretos 

Štelbienės kandidatūrą.  

 

NUTARTA: 

5.1.Patvirtinti pirmininke Loretą Štelbienę.  

Balsavo vienabalsiai. 

 

Minėti asmenys laikinai atsijungė nuo MS Teams programos.  

Pirmininkaujanti Loreta Štelbienė 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 Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pateiktą vietos 

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

projektui „Reklaminių kampanijų organizavimas, didinant visuomenės informuotumą 

apie tausią žvejybą ir akvakultūrą“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) 

kodas VILK-BIVP-AKVA-8-13.1, pareiškėjas – asociacija „Sprendimai šiandien“, pagal 
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Kvietimo Nr. 13 VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo 

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

vietas“ VPS priemonę „Rinkodaros priemonės“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-8), ir projektą 

teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui ir pasiūlė už tai  balsuoti. 

 

NUTARTA:  

5.2. Skirti paramą vietos projektui „Reklaminių kampanijų organizavimas, didinant 

visuomenės informuotumą apie tausią žvejybą ir akvakultūrą“ (vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas VILK-BIVP-AKVA-8-13.1, pareiškėjas – asociacija 

„Sprendimai šiandien“, pagal Kvietimo Nr. 13 VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos 

sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant 

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

Nr. BIVP-AKVA-8), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

Balsavo vienbalsiai. 

 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Tribonių kaimo bendruomenės vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-

AKVA-SAVA-2-15.1), pateikto pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

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

vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės 

kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (kodas Nr. 

BIVP-AKVA-SAVA-2) atrankos (Kvietimo Nr. 15 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 projekto paraiškos 

kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo 

ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 

     

Pirmininkė Loreta Štelbienė pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. VILK-AKVA-SAVA-2-15.1 (pareiškėjas – Tribonių 

kaimo bendruomenė, vietos projekto pavadinimas „Infrastruktūros pritaikymas ir materialinės 

bazės kūrimas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“, prašoma paramos 

suma – 47 458,17 Eur) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinę ir 

vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitą.  

Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Infrastruktūros 

pritaikymas ir materialinės bazės kūrimas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės 

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

SAVA-2-15.1) 

 

Pareiškėja – Tribonių kaimo bendruomenė, bendra projekto vertė su PVM – 50 487,41 

Eur, bendra projekto vertė be  PVM – 47 225,05 Eur,  prašoma paramos suma – 47 458,17 

Eur. 

     

Projekto „Infrastruktūros pritaikymas ir materialinės bazės kūrimas žuvininkystės 

bendruomenės ir visuomenės poreikiams“ tikslas – kurti ir plėtoti bendruomenės 

infrastruktūrą, kuriant materialinę bazę, gerinant ŽRVVG regiono gyventojų socialinę gerovę. 

Tribonių kaimo bendruomenė, neturėdama savų lėšų, teikia projektą Žuvininkystės regiono 

vietos veiklos grupei „Vilkauda“ ir prašo ES paramos šio projekto įgyvendinimui. 

Įgyvendinus projektą, bus įrengta saulės elektrinė, atlikti aikštelės remonto darbai ir 

kompleksiškai sutvarkyta bendruomenės namų išorės aplinka ir  sukurta materialinė bazė 

bendruomenės aktyviai veiklai vykdyti. Sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio 

sąlygos vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sukurta patraukli ir patogi ir saugi  aplinka 
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 Projekto uždaviniai: 

• Įsigyti, sumontuoti ir pajungti naudojimui fotovoltinę saulės elektrinę;  

• Atlikti horizontalaus plokščio inžinerinio statinio – aikštelės paprastojo remonto 

darbus; 

• Užtikrinti fotovoltinės saulės elektrinės efektyvų panaudojimą;  

• Įsigyti sniego valytuvą bendruomenės teritorijos valymui; 

• Nupirkti konsultavimo paslaugas, susijusias su ekonominiu tvarumu ir kitų su jais 

susijusių dokumentų rengimą, įskaitant konsultacijas naujiems įrenginiams ir įrangai 

įsigyti.       
 

Projekto veikla:  

Nežiūrint intesyvaus visuomeninio darbo ir gerbūvio tvarkymo apimčių, įgyvendintų projektų, 

bendruomenė nesugebėjo savais ištekliais sutvarkyti bendruomenės namų fasadinės pusės 

infrastruktūrinės erdvės – aikštelės. Tuo pačiu projektu norima atlikti ir  horizontalaus 

plokščio inžinerinio statinio (aikštelės) paprastojo remonto darbus. Todėl Tribonių kaimo 

bendruomenė, neturėdama savų lėšų, teikia projektą Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupei „Vilkauda“ ir prašo ES paramos šio projekto įgyvendinimui. 

Įgyvendinus projektą, bus įrengta saulės elektrinė, atlikti aikštelės remonto darbai ir 

kompleksiškai sutvarkyta bendruomenės namų išorės aplinka ir  sukurta materialinė bazė 

bendruomenės aktyviai veiklai vykdyti. Sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio 

sąlygos vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sukurta patraukli ir patogi ir saugi  aplinka  

                                 

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 numatyta didesnė 

nuosavo indėlio dalis nei 

numatyta paramos intensyvume: 

20 10 - 

1.1. 
numatytas nuosavas indėlis 

didesnis nei 10 proc. 
20 0 

 

1.2. 
numatytas nuosavas indėlis nuo 6 

iki 10 proc. (imtinai) 
10 10 

Atitiktis nustatyta pagal 

vietos projektų paraiškos 2 

lentelės 2.6 bei 4 lentelės 

4.1.2 punktus, ir kartu su 

paraiška pateikiamus 

dokumentus – nuosavas 

lėšas patvirtinantį banko 

išrašą. 

Pagal pateiktą informaciją ir 

dokumentus, prie projekto 

finansavimo pareiškėja 

prisidės nuo 6 iki 10 proc. 

nusoavų lėšų. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 
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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.) 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 10 

balų. 

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, ir kartu 

su paraiška ir po paklausimų 

pateikiamus dokumentus – 

bendruomenės registravimo 

pažymėjimą ir įstatus. 

Pagal pateiktą informaciją ir 

dokumentus, pareiškėjas – 

NVO, įregistruota ne mažiau 

kaip 2 metai iki paramos 

paraiškos pateikimo ir 

kurios veikla susijusi su 

žuvininkyste. 

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 metus) 

40 0 

 

 Iš viso: 100 50  

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius 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. 

Vaida Saugūnienė pasiteiravo, kaip Tribonių kaimo bendruomenė prisidės nuosavomis 

lėšomis, jei projekto vertinimo ataskaitose minima, jog bendruomenė neturi nuosavų lėšų. 

Algimantas Gylys paaiškino, jog bendruomenė neturi pakankamai nuosavų lėšų pilnai 

projekto apimčiai įgyvendinti, todėl ir kreipiasi paramos. Karolis Panasenka pasiteiravo, prie 

ko bus kabinamas projekto metu numatomas įsigyti sniego valytuvas. Algimantas Gylys 
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atsakė, jog šis sniego valytuvas – savaeigis-motorinis, sniegą valo stumiamas žmogaus 

rankomis. 

Prieš skelbiant balsavimą dėl projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gauti 

Tribonių kaimo bendruomenės pirmininko Algimanto Gylio, bei bendruomenės narės Julijos 

Matijošaitienės prašymai dėl nusišalinimo pagal šią priemonę, todėl pasiūlė jiems atsijungti 

nuo posėdžio; Minėti asmenys laikinai atsijungė nuo MS Teams programos.  

Pirmininkaujanti Loreta Štelbienė 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 Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pateiktą vietos 

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

projektui „Infrastruktūros pritaikymas ir materialinės bazės kūrimas žuvininkystės 

bendruomenės ir visuomenės poreikiams“ (vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-AKVA-SAVA-2-15.1, pareiškėjas – Tribonių kaimo 

bendruomenė, pagal Kvietimo Nr. 15 VPS II prioriteto „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 Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui ir pasiūlė už tai  balsuoti. 

 

NUTARTA:  

6.1. Skirti paramą vietos projektui „Infrastruktūros pritaikymas ir materialinės bazės 

kūrimas žuvininkystės bendruomenės ir visuomenės poreikiams“ (vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-SAVA-2-15.1, pareiškėjas – Tribonių kaimo 

bendruomenė, pagal Kvietimo Nr. 15 VPS II prioriteto „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 Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui. 

Balsavo vienbalsiai.  

 

 

         

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                        Algimantas Gylys 

 

 

Posėdžio sekretorė                Jūratė Čiuknaitė 


