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ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2021-08-05 Nr. 71 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2021 m. rugpjūčio 5 d. 11.00 val. (nuotoliniu būdu). 

Susirinkimo pirmininkas – Algimantas Gylys. 

Susirinkimo sekretorė – Jūratė Čiuknaitė 

Dalyvavo 10 iš 16 narių, turinčių balsavimo teisę: Molėtų rajono savivaldybės atstovė Vaida 

Saugūnienė, UAB „Arvydai“ atstovas Kęstutis Banikonis,  Lietuvos Respublikos Šalčininkų Rajono 

Baltosios Vokės Krašto Bendruomenės Centro atstovas Dainoras Bendžaitis, Tribonių kaimo 

bendruomenės atstovė Marina Gylienė, Šalčininkų rajono savivaldybės atstovė Karolina Ziminska, 

Vilniaus rajono savivaldybės atstovė Birutė Polikevičienė, UAB „Žemelė“ atstovas Šarūnas 

Nacevičius, Arvydų kaimo bendruomenės atstovas Mantas Graičiūnas, UAB „Šalčininkų 

žuvininkystės ūkis“ atstovas Algimantas Gylys, UAB „Bartžuvė“ atstovas Karolis Panasenka. 

 

 

 

 

    DARBOTVARKĖ: 

 

 

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

strategijos (toliau – VPS) keitimo svarstymas ir tvirtinimas. 

 

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

strategijos priemonių kriterijų keitimo svarstymas ir tvirtinimas. 

 

3. Kiti klausimai. 

 

 

 Susirinkimą pradėjo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas 

Algimantas Gylys, kuris pasveikino susirinkusiuosius. Buvo pasiūlyta susirinkime dalyvaujantiems 

nariams išrinkti susirinkimo pirmininką. Bendru sutarimu susirinkimo pirmininku patvirtintas 

Algimantas Gylys.  

 

 NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo pirmininką patvirtinti  Algimantą Gylį. 

 

       Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretorę ir pasiūlė 

balsuoti už Jūratės Čiuknaitės kandidatūrą. Bendru sutarimu susirinkimo sekretore patvirtinta Jūratė 

Čiuknaitė. 

 

           NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo sekretorę patvirtinti Jūratę Čiuknaitę. 

 

 

       Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė  pristatė darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti. Vienbalsiai 

pritarta numatytai susirinkimo darbotvarkei. 

 

            NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti valdybos narių susirinkimo posėdžio darbotvarkei. 
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1 SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“  vietos plėtros 2016–

2023 m. strategijos (toliau – VPS) keitimo svarstymas ir tvirtinimas. 

 

     

        VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „VILKAUDA“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos (toliau – VPS) keitimą. Informavo, 

kad yra gautas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštas dėl 

papildomos paramos skyrimo ir papildomų įsipareigojimų priėmimo. NMA įvertinus visų ŽRVVG 

2021-07-01 VPS įgyvendinimo rezultatus, nustatė, kad 5 ŽRVVG VPS įgyvendino rezultatyviai, 

todėl ŽRVVG „Vilkauda“  galėtų būti skirta papildoma parama VPS įgyvendinti iki 330 143,54 Eur 

su sąlyga, jeigu bus prisiimti papildomi įsipareigojimai, rodantys, kad VPS tikslams siekti yra 

būtina papildoma parama ir tokia parama sukurs papildomą vertę ŽRVVG teritorijoje. 

     ŽRVVG „Vilkauda“ gauna papildomą 330 143,54 Eur paramą (iš jų 20 proc. skiriama 

administravimui). Iš kurių ne mažiau kaip 65 proc. prašomos papildomos paramos lėšų sumos 

(vietos projektams skiriama paramos suma 264 114,83 Eur, darbo vietoms kurti turi būti skirta ne 

mažiau kaip 171 674,64 Eur, sukurta darbo vietų turi būti ne mažiau kaip 2,18). Parama vietos 

projektams: 264 114,83 Eur. Iš jų darbo vietų kūrimui, pelno projektams 171 674,64 Eur., ne pelno 

projektams 92 440,19 Eur.  

 

       Jūratė Čiuknaitė informavo, kad atsižvelgiant į tai, ŽRVVG „Vilkauda“ atliko vietos plėtros 

2016–2023 m. strategijos (toliau – VPS) keitimą ir pristatė VPS dalis, kuriose buvo atliktas 

pakeitimas:  

 

 

9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas 

9.1. VPS priemonės, neturinčios veiklos sričių  

9.1.1.VPS prioritetas Nr. 1 „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 

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

9.1.1.1. VPS priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-1) 

9.1.1.1.1 VPS priemonės tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma, labai mažų, mažų ir 

vidutinių (toliau – MVĮ) konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, darbo vietų 

kūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. 

9.1.1.1.2. Priemonės apibūdinimas          Ekonominės plėtros pagrindą, kuris įtakoja vietos 

gyventojų užimtumą ir pragyvenimo lygį, lemia verslo 

įmonių kūrimas ir jų sėkminga veikla.   

       ŽRVVG teritorijoje veikiančių labai mažų ir mažų 

įmonių skaičius, jų pajėgumai atskirose ŽRVVG 

teritorijos savivaldybėse skiriasi. Didelė reikšmė plečiant 

verslus tenka žuvininkystės sektoriui. Žuvininkystės 

verslas didina ŽRVVG teritorijos vietovių gyvybingumą ir 

patrauklumą gyventi jose.  

       ŽRVVG atliktais teritorijos gyventojų poreikių 

tyrimais nustatyta, kad ŽRVVG gyventojai pirmumą teikė 

pagrindiniam poreikiui „Plėtoti žvejybos ir akvakultūros 

verslą, skatinant ekonomikos plėtrą bei vietos gyventojų 

užimtumą ŽRVVG teritorijoje, kuriant darbo vietas“. 

Atlikus gyventojų poreikių tyrimą nustatyta, kas opiausia 

problema tarp vietos gyventojų yra nedarbas, už tai 
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pasisakė 24 proc. respondentų, 24 proc. – galimybė 

pradėti verslą, 22 proc. – mažos pajamos. Gyventojai siūlė 

remti naujus ir plėtoti veikiančius ŽRVVG teritorijoje 

žuvininkystės verslus. Tam būtinos produktyvios 

investicijos į akvakultūrą įvairinti veiklas, skatinti 

pagamintos produkcijos perdirbimą, kas įgalintų kurti 

darbo vietas, ypač jaunimui ir jauniems žmonėms. 

       Pagal priemonę remiamos veiklos:  

1. akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; 

2.akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant 

akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų 

gerinimą; 

3. tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų 

sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams 

apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; 

4. investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą 

ar pridėtinės vertės kūrimą; 

5. akvakultūros produktų perdirbimas.  

 

Pagal priemonę bus remiami nauji akvakultūros, 

akvakultūros produktų perdirbimo verslai, veikiančių 

akvakultūros įmonių plėtra.  

Priemonei skiriama 65,0 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų darbo vietų kūrimui ŽRVVG 

teritorijoje. Planuojama sukurti  11 13,18 darbo vietų. 

Planuojama įgyvendinti 8 projektus. 

9.1.1.1.3 

 

Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.1.1.3.1. pelno x 
 

9.1.1.1.3.2. ne pelno  
 

9.1.1.1.4. Tinkami paramos gavėjai Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip 

apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 

straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba 

siekiančios užsiimti akvakultūra. 

Fiziniai asmenys: užsiimantys akvakultūra ne mažiau kaip 

prieš du metus iki paraiškos pateikimo datos ir VĮ Žemės 

ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui teikia duomenis 

apie akvakultūros produkciją ataskaitiniais metais, 

užaugina ir realizuoja produkcijos ne mažiau kaip 40 tonų 

per metus, yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar 

registravimas. 

9.1.1.1.5. Priemonės tikslinė grupė Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip 

apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 

straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba 

siekiančios užsiimti akvakultūra. 

Fiziniai asmenys: užsiimantys akvakultūra ne mažiau kaip 

prieš du metus iki paraiškos pateikimo datos ir VĮ Žemės 

ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui teikia duomenis 

apie akvakultūros produkciją ataskaitiniais metais, 

užaugina ir realizuoja produkcijos ne mažiau kaip 40 tonų 

per metus, yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar 

registravimas. 
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9.1.1.1.6. Tinkamumo sąlygos 1.  Projektą teikia subjektas, įvardytas tinkamu pareiškėju; 

2.  Projektas įgyvendinamas ŽRVVG teritorijoje; 

3. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir 

remiamas veiklas; 

4. Projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama 

priemonės veikla; 

5. Pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo 

šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas 

lėšas, nuosavas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo 

plano, finansinių ataskaitų duomenimis; 

6. Pareiškėjas paraiškoje bei verslo plane įrodo, kad 

atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto 

kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo 

rodiklius, nustatytus Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti 

parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio 

gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. 

įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl ūkio subjektų, siekiančių 

pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 

priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 

patvirtinimo“; 

7. Projektu bus kuriamos darbo vietos; 

8. Vienas pareiškėjas pagal šią priemonę vienu metu 

negali teikti daugiau nei vieno projekto. 

9.1.1.1.8. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

104 713,00 168 230,27 

9.1.1.1.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

50 

 

80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas 

yra skirtas žuvininkystės verslui plėtoti arba pradėti, jį 

teikia juridinis asmuo, ir pareiškėjas įrodo, kad vietos 

projektas yra inovatyvus vietos lygiu vadovaujantis 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų 

veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų 

inovacijų vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. 

įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl  Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 

priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo 

metodikos patvirtinimo“. Visuomenei turi būti suteikiama 

galimybė susipažinti su vietos projekto veiksmais ir 

rezultatais. 

9.1.1.2. VPS priemonė „Rinkodaros priemonės“ (kodas BIVP-AKVA-8) 

9.1.1.2.1.   VPS priemonės tikslas: žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo 

gerinimas.  

9.1.1.2.2.   Priemonės apibūdinimas        ŽRVVG teritorijoje veikiančios įmonės turi 

sukaupusios didelę patirtį, auginant žuvis akvakultūros 

tvenkiniuose ir žvejybos veikloje vidaus vandenyse. 

Išauginta žuvis parduodama ne vien šalies rinkoje, bet ir 
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eksportuojama į kitas valstybes. Vykstant spartiems rinkos 

ir gyventojų žuvies vartojimo pokyčiams, rinkų paieška ir 

įsitvirtinimas jose yra vienas svarbiausių veiksnių 

įtakojančių įmonių konkurencingumą ir išsilaikymą 

rinkoje.  

        ŽRVVG atliktais tyrimais nustatyta, kad įmonių 

administracinis personalas skiria labai didelį dėmesį rinkų 

pokyčiams ir galimam jų poveikiui žuvininkystės 

produktų gamybai ir jų realizavimo vietų paieškai.  

        Pagal priemonę remiamos tam tikros veiklos, kaip 

numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 68 straipsnyje, 

kuriomis siekiama: 

1. ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros 

produktų tiekimo rinkai sąlygas; 

2. skatinti palankesnes pardavimų sąlygas; 

3. vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines 

komunikacijos ir reklamines kampanijas siekiant didinti 

visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir 

akvakultūros produktus. 

4. 1–3 punktuose nurodytos veiklos gali apimti tiekimo, 

gamybos, perdirbimo ir prekybos veiklą. 

5. 3 papunktyje nurodyta veikla nėra skirta prekių 

ženklams. 

 

Teikiant paramą pirmumas skiriamas pareiškėjams, kurie 

projekte numato įgyvendinti rinkodaros priemones, kurios  

apims daugiau nei vieną žuvininkystės veiklą bei projektu 

numatoma vykdyti nacionalinę ar (ir) tarptautinę 

komunikaciją ir reklaminę kampaniją.  

  

Priemonei skiriama 1,55 1,10 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų. Darbo vietos nebus kuriamos. 

Planuojama įgyvendinti 2 projektus. 

  9.1.1.2.3.   Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.1.1.2.3.1. pelno  
 

9.1.1.2.3.2. ne pelno x 
 

  9.1.1.2.4.   Tinkami paramos gavėjai Viešieji juridiniai asmenys – žuvininkystės sektoriaus ir 

kitos asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus ir kitų 

asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės 

narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėju.   

  9.1.1.2.5.   Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Viešieji juridiniai asmenys – žuvininkystės sektoriaus 

asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei 

atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės 

veiklos sutartimi paskirta pareiškėju, privatūs juridiniai 

asmenys, kurie priklauso asocijuotoms struktūroms. 

  9.1.1.2.6.   Tinkamumo sąlygos 1. Projektą teikia subjektas, įvardytas tinkamu pareiškėju; 

2.Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir remiamas 
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veiklas; 

3. Projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama 

priemonės veikla; 

4. Pareiškėjas ir partneriai, jei jie dalyvauja projekte, 

užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas 

lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas, nuosavas 

lėšas, prisideda savanorišku darbu.  

  9.1.1.2.8.   Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

10 000,00 

  9.1.1.2.9.   Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

 

95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas 

yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis 

asmuo. Visuomenei turi būti suteikiama galimybė 

susipažinti su projektų, finansuojamų iš EJRŽF lėšų, 

vykdytų veiksmų rezultatais ir vietos projektas turi atitikti 

vieną iš Reglamento (ES) Nr. 508/2014 95 straipsnio 3 

dalies i ir ii papunkčiuose nurodytų kriterijų. 

9.1.1. VPS prioritetas Nr. 2 „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus 

dirbančiųjų kvalifikaciją“ 

9.1.1.3. VPS priemonė „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-7) 

9.1.1.3.1. VPS priemonės tikslas: skatinti žmogiškąjį kapitalą, ugdyti žuvininkystės srities 

profesinius įgūdžius ir bendradarbiavimą tinkluose. 

  9.1.1.3.2.     Priemonės apibūdinimas         Svarbiausias kapitalo struktūrinis veiksnys yra 

žmogus. Jis atlieka kuriamąjį ir fizinį darbą. Mokslo ir 

technikos pažangos pasaulyje labai sparčiai keičiasi žuvų 

auginimo technologijos, įranga ir kt. Žmogus kuria 

minėtus veiksnius ir naudoja juos žuvų auginimui. Kyla 

būtinybė naujų profesinių gebėjimų žuvininkystės srityje 

įgijimui. Šalyje ilgą laiką buvo nerengiami žuvininkystės 

srities specialistai. ŽRVVG teritorijos įmonėse dirba 

praktikai, be profesinio žuvininkų išsilavinimo. ŽRVVG 

tyrimais nustatyta, kad ŽRVVG teritorijoje viena iš 

svarbiausių problemų, norint toliau sėkmingai vykdyti 

ūkinę veiklą – žuvininkystės srities specialistų trūkumas.  

 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 

1. Profesinis mokymas, mokymąsis visą gyvenimą, 

mokslo bei technikos žinių ir inovacinės praktikos 

pavyzdžių platinimas, naujų profesinių gebėjimų 

akvakultūros srityje įgijimas ir akvakultūros veiklos 

poveikio aplinkai mažinimas; 

2. Darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas; 

3. Akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų 

suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo ir technikos 

įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes 

propaguojančias įstaigas, bendradarbiavimą tinkluose ir 

keitimąsi patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais. 

 

 

Priemonei skiriama 1,55 1,29 proc. vietos projektams 
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įgyvendinti numatytų lėšų. Darbo vietos nebus kuriamos. 

Planuojama įgyvendinti 2 projektus. 

  9.1.1.3.3.   Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.1.1.3.3.1.   pelno  
 

9.1.1.3.3.2.   ne pelno x 
 

  9.1.1.3.4.   Tinkami paramos gavėjai Juridiniai asmenys: asociacijos, turinčios sąsają su 

žuvininkyste. 

  9.1.1.3.5.   Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Juridiniai asmenys: asociacijos, turinčios sąsają su 

žuvininkyste. 

  9.1.1.3.6.   Tinkamumo sąlygos 1.  Projektą teikia subjektas, įvardytas tinkamu pareiškėju; 

2.   Projektas įgyvendinamas ŽRVVG teritorijoje; 

3. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir 

remiamas veiklas; 

4. Projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama 

priemonės veikla. 

  9.1.1.3.8.   Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

10 000,00 

  9.1.1.3.9.   Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

 

95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas 

yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis 

asmuo. Visuomenei turi būti suteikiama galimybė 

susipažinti su projektų, finansuojamų iš EJRŽF lėšų, 

vykdytų veiksmų rezultatais ir vietos projektas turi atitikti 

vieną iš Reglamento (ES) Nr. 508/2014 95 straipsnio 3 

dalies i ir ii papunkčiuose nurodytų kriterijų; 

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas 

susijęs su mokymais ir jį teikia NVO ar kitas viešasis 

juridinis asmuo. Visuomenei turi būti suteikiama galimybė 

susipažinti su mokymų, finansuojamų iš EJRŽF lėšų, 

rezultatais ir vietos projektas turi atitikti vieną iš 

Reglamento (ES) Nr. 508/2014 95 straipsnio 3 dalies i ir ii 

papunkčiuose nurodytų kriterijų. 

9.1.1.4. VPS priemonė „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą  

žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) 

9.1.1.4.1. VPS priemonės tikslas: gerinti ŽRVVG regiono gyventojų socialinę gerovę, 

pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams  

  9.1.1.4.2.     Priemonės apibūdinimas      Žuvininkystės verslas apima gamybinę bazę ir 

infrastruktūrą, kuri sudaro prielaidas sėkmingam 

žuvininkystės produktų gamybos organizavimui. Be to, 

didžioji dalis žuvininkystės įmonių įsikūrusios atokesnėse 

vietovėse, kuriose gyvena ir dirbantieji bei jų šeimos 

nariai. ŽRVVG teritorijoje vykdoma žvejyba ir vidaus 

vandenyse, labai aktualia problema tampa esančios 

infrastruktūros prie vidaus vandenų pritaikymas verslo ir 

visuomenės poreikiams.  

          ŽRVVG atlikto tyrimo metu nustatytas gyventojų 

poreikis „Gerinti socialinę gerovę ŽRVVG teritorijoje, 

pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą, tame tarpe ir 

kultūros paveldą, žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams“.  Vietos gyventojų poreikių tyrimų metų 



8 

ŽRVVG nustatė  poreikius, kurie atsispindi ir vietos 

gyventojų pateiktose vietos projektų idėjose: 

„Akvakultūros muziejaus įkūrimas kartu su nakvynės 

namais, žvejo švenčių organizavimui ir kitiems 

visuomenės poreikiams“, „Viešosios infrastruktūros, 

skirtos mėgėjiškai rekreacinei žvejybai, įrengimas“, 

„Plėtoti pramoginę žvejybą, įkuriant reikiamą 

infrastruktūrą: nakvynės namelius, pavėsines,  tualetus, 

įrengti elektrą“, „ Ežerų žvejybos ir akvakultūros paveldo 

infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas verslo ir 

visuomenės poreikiams“ ir kt. Tyrimo metu nustatytas 

labai platus socialinių poreikių spektras, ypač didelis 

dėmesys buvo skiriamas infrastruktūros sutvarkymui ir jos  

pritaikymui  visuomenės poreikiams. Tenkinant gyventojų 

poreikius VPS numatyta ši priemonė. 

        Pagal priemonę bus remiamos veiklos: parama 

skiriama investicijoms į visų rūšių viešosios 

infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą – 

skiriamos aplinkai tvarkyti, viešiesiems pastatams, 

statiniams gerinti, atnaujinti, viešojo naudojimo 

infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto, 

kultūrine, žvejybos turizmo veikla, ŽRVVG teritorijoje. 

        

 

Priemonei skiriama 31,90 32,61 proc. vietos projektams 

įgyvendinti numatytų lėšų. Darbo vietos nebus kuriamos. 

Planuojama įgyvendinti 4 projektus. 

  9.1.1.4.3.   Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.1.1.4.3.1.   pelno  
 

9.1.1.4.3.2.   ne pelno x 
 

  9.1.1.4.4.   Tinkami paramos gavėjai Juridiniai asmenys: Asociacijos, turinčios sąsają su 

žuvininkyste, vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba 

valstybės institucija / organizacija, kuri atitiks VPS vietos 

projektų administravimo taisyklėse numatytus 

įregistravimo ir veiklos vykdymo terminus. 

  9.1.1.4.5.   Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Juridiniai asmenys: Asociacijos, turinčios sąsają su 

žuvininkyste, vietos valdžios institucija (savivaldybė) arba 

valstybės institucija / organizacija, kuri atitiks VPS vietos 

projektų administravimo taisyklėse numatytus 

įregistravimo ir veiklos vykdymo terminus. 

  9.1.1.4.6.   Tinkamumo sąlygos 1.  Projektą teikia subjektas, įvardytas tinkamu pareiškėju; 

2.   Projektas įgyvendinamas ŽRVVG teritorijoje; 

3. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir 

remiamas veiklas; 

4. Projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama 

priemonės veikla. 

  9.1.1.4.8.   Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

102 768,00 126 602,64  

  9.1.1.4.9.   Paramos lyginamoji dalis   
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(proc.)  95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas 

yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis 

asmuo. Visuomenei turi būti suteikiama galimybė 

susipažinti su projektų, finansuojamų iš EJRŽF lėšų, 

vykdytų veiksmų rezultatais ir vietos projektas turi atitikti 

vieną iš Reglamento (ES) Nr. 508/2014 95 straipsnio 3 

dalies i ir ii papunkčiuose nurodytų kriterijų. 



 

 

 

11. VPS finansinis planas 

11.1. 

VPS finansinis planas pagal prioritetus: 

Prio-

riteto 

Nr. 

VPS prioriteto pavadinimas 
Planuojama paramos 

lėšų suma (Eur) 
Planuojama lėšų (proc.) 

11.1.1. 

I Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 

tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant 

darbo vietas 

857 704,00 

854 807,00 

 

 

66,55 66,10 

 

II Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant 

žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją 

 

431 070,40 

526 410,59 

33,45 33,90 

 
  Iš viso: 1 288 774,40 

1 552 892,23 

Iš viso: 100 

11.2. 

VPS finansinis planas pagal priemones: 

VPS priemonės pavadinimas 

VPS prioriteto 

Nr., kuriam 

priskiriama 

priemonė 

VPS priemonės kodas 
Planuojama lėšų suma 

(Eur) 
Planuojama lėšų (proc.) 

11.2.1. Produktyvios investicijos į 

akvakultūrą ir perdirbimą. 
I BIVP-AKVA-SAVA-1 

837 707,00 

1 009 381,64 
65,00 

11.2.2. Rinkodaros priemonės. 
I BIVP-AKVA-8 

20 000,00 

17 100,00 
1,55 1,10 

11.2.3. Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose 

skatinimas. 

II BIVP-AKVA-7 20 000,00 1,55 1,29 

11.2.4. ŽRVVG regiono socialinės 

gerovės kūrimas, pritaikant 

infrastruktūrą  žuvininkystės 

II BIVP-AKVA-SAVA-2 
411 070,40 

506 410,59 
31,90 32,61 
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verslo ir visuomenės 

poreikiams. 

    Iš viso: 1 288 774,40 

1 552 892,23 

Iš viso: 100 (nuo vietos projektams 

įgyvendinti planuojamos sumos) 

11.3. 
VPS administravimo išlaidų finansinis planas: 

VPS administravimo išlaidų kategorijos Planuojama lėšų (Eur) Planuojama lėšų (proc.) 

11.3.1. ŽRVVG veiklos išlaidos 241 645,20 291 166,73 75 

11.3.2. ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos 80 548,40 97 055,58 25 

11.3.3. Iš viso: 322 193,60 388 222,31 20 
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12. VPS įgyvendinimo rodikliai 

12.1. VPS pasiekimų produkto (anglų k. „output“) rodikliai:  

Eil. 

Nr.  
VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas 

EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai  
Iš viso: 

6.1.1.Ž 6.1.2.Ž 6.2.1.Ž 6.2.2.Ž 6.2.3.Ž 6.3.1.Ž 6.3.2.Ž 

12.1.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.): 16 

12.1.1.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 8  2    6 16 

12.1.1.2. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios 

institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija / 

organizacija, skaičius (vnt.) 

      2 2 

12.1.1.3. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė mažos ir 

vidutinės įmonės, skaičius (vnt.) 

8  1     9 

12.1.1.4. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai 

asmenys, skaičius (vnt.): 

        

12.1.1.4.1. iš jų iki 40 m. - - - - - - - 
iš viso: moterų 

vyrų 

12.1.1.4.2. iš jų vyresni kaip 40 m. - - - - - - - 
iš viso: moterų  

vyrų 
12.1.1.5. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 12.1.1.3–

12.1.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius 

(vnt.) 

  1    4 5 

12.1.2. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1 

12.1.2.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)  - - - - - -  

12.1.3. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2 

12.1.3.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)  - - - - - -  

12.1.4. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-3 

12.1.4.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) -  - - - - -  

12.1.5. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-4 

12.1.5.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) -  - - - - -  

12.1.6. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-5 

12.1.6.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - -  - - -  
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12.1.7. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-6 

12.1.7.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - -  - - -  

12.1.8. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-7 

12.1.8.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - 2 - - - - 2 

12.1.9. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-8 

12.1.9.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - 2 2 

12.1.10. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-9 

12.1.10.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - -   

12.1.11. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-10 

12.1.11.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - -  -  

12.1.12. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-<1> (savarankiška VPS priemonė) 

12.1.12.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 8       8 

12.1.13. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-<2> (savarankiška VPS priemonė) 

12.1.13.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)       4 4 

12.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai (anglų k. „target“)  

 

Eil. 

Nr. 
VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas 

EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai 
6.1.1.Ž 6.1.2.Ž 6.2.1.Ž 6.2.2.Ž 6.2.3.Ž 6.3.1.Ž 6.3.2.Ž Iš viso: 

12.2.1. Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius, 

įgyvendinus vietos projektus (vnt.) 

11 

13,18 

      11 13,18 

12.2.2. Išlaikytų darbo vietų skaičius, įgyvendinus vietos 

projektus (vnt.) 

        

 

         Jūratė Čiuknaitė informavo, kad visus kvietimus turime suplanuoti ir įgyvendinti iki 2021-12-31, pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 

Žemės ūkio ministerijos reikalavimus ir pristatė suplanuotų priemonių kvietimų planą: 

 

SUPLANUOTAS PRIEMONIŲ KVIETIMŲ IR GAUNAMŲ PARAIŠKŲ ŽRVVG PLANAS 

Priemonė / veiklos sritis 
Produktyvios investicijos į 

akvakultūrą ir perdirbimą 

(BIVP-AKVA-SAVA-1) 

Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose 

skatinimas (BIVP-AKVA-7) 

ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą  

 žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams (BIVP-AKVA-SAVA-2) 
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2021 

K
v
ie

ti
m

as
 N

r.
 1

7
 Kvietimo pradžia 2021.09.01     

Kvietimo pabaiga 2021.10.30     

Patvirtinta paraiškų, vnt 2     

Patvirtinta paraiškų, Eur 336460,54     

Sukurta naujų darbo vietų, 

etatais 2,41     

K
v
ie

ti
m

as
 N

r.
 1

8
 Kvietimo pradžia   2021.09.01   

Kvietimo pabaiga   2021.10.30   

Patvirtinta paraiškų, vnt   2   

Patvirtinta paraiškų, Eur   20000   

Sukurta naujų darbo vietų, 

etatais       

K
v

ie
ti

m
as

 N
r.

 1
9
 Kvietimo pradžia     2021.09.01 

Kvietimo pabaiga     2021.10.30 

Patvirtinta paraiškų, vnt     1 

Patvirtinta paraiškų, Eur     126 602,64 

Sukurta naujų darbo vietų, 

etatais       

2021 

K
v

ie
ti

m
as

 N
r.

 2
0
 

Kvietimo pradžia 2021.11.01     

Kvietimo pabaiga 2021.12.31     

Patvirtinta paraiškų, vnt 1     

Patvirtinta paraiškų, Eur 73690,71     

Sukurta naujų darbo vietų, 

etatais 0,53     

K
v
ie

ti
m

as
 

N
r.

 2
1
 Kvietimo pradžia     2021.11.01 

Kvietimo pabaiga     2021.12.31 

Patvirtinta paraiškų, vnt     1 

Patvirtinta paraiškų, Eur     38897,11 
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Sukurta naujų darbo vietų, 

etatais       

  

        

        

        

        

        

 

 

 

   Jūratė Čiuknaitė informavo, kad visi planuojami pakeitimai, t. y. VPS keitimo medžiaga buvo išsiųsta valdybos nariams, kurie galėjo susipažinti su 

VPS keitimu bei suplanuotų priemonių kvietimų ir gaunamų paraiškų planu. Jūratė Čiuknaitė paklausė ar turi valdybos nariai klausimų.  

 

     Pirmininkas Algimantas Gylys dar kartą paklausė, ar nėra klausimų ir pasiūlė patvirtinti pakeistą Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją“ ir suplanuotų priemonių kvietimų ir 

gaunamų paraiškų planą ir pasiūlė balsuoti. 

 

         Balsuota: už – 10 narių, prieš – 0, susilaikė –0. 

 

          NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti pakeistą Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją“ ir  suplanuotų priemonių kvietimų ir gaunamų paraiškų planą. 

 

 

 

1. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonių kriterijų 

keitimo svarstymas ir tvirtinimas. 

 

 

VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė informavo, kad  pagal  VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose 

skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) buvo organizuoti penki kvietimai, buvo gautos trys vietos projektų paraiškos, bet pareiškėjai atsiėmė arba buvo 

neigimai įvertintos paraiškos. Išryškėjo pagrindinė problema – tai atrankos kriterijai, kurie yra sunkiai įgyvendinami, todėl atsižvelgiant į tai VPS 
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administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė siūlo keisti kriterijus ir pristatė VPS priemonės siūlomus kriterijus, kurie buvo pateikti valdybos nariams.  

VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) kriterijai: 

 
Eil. 

Nr. 
Vietos projektų atrankos kriterijus Didžiausias balas 

Balai pagal atskiras 

kriterijaus reikšmes 

1. Projekte dalyvaus didesnis akvakultūros sektoriuje veikiančių ūkio subjektų skaičius. 

Projekto įgyvendinimui pasitelkiamas vienas iš  lektorių, turintis ne mažesnį kaip magistro 

kvalifikacinį laipsnį 

 

Didžiausias galimas surinkti balų skaičius – 40. 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip: 

40 40 

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 10 

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 

1.3. ne mažiau kaip 5 ir daugiau akvakultūros sektoriuje veikiančių ūkio subjektų, iš kurių kiekvienas, VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis,  užaugino ir realizavo savo pagamintos  

produkcijos ne mažiau kaip 60 tonų  per ataskaitinius metus (metai prieš paramos paraiškos 

pateikimo metus) 

40 40 

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 30 

3. Pirmumas skiriamas pareiškėjams, kurie projekte numato apmokyti daugiau mokymo dalyvių. 

 

Didžiausias galimas surinkti balų skaičius – 30. 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip: 

30 30 

3.1. pareiškėjai projekte numato apmokyti nuo 15 iki 24 mokymo dalyvių  10 10 

3.2. pareiškėjai projekte numato apmokyti 25 ir daugiau mokymo dalyvių 30 30 

Viso:  100 100 
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Valdybos narė Vaida Saugūnienė pasiūlė, kad pirmam kriterijui skirti ne 40 balų, bet 30 balų. O trečiam kriterijui skirti ne 30 balų,  o 40 balų 

ir atitinkamai detalizuoti.  

Vyko diskusijos, nariai pritarė valdybos narės Vaidos Saugūnienės pasiūlymui, kad VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) kriterijai butų: 

 

 
Eil. 

Nr. 
Vietos projektų atrankos kriterijus Didžiausias balas 

Balai pagal atskiras 

kriterijaus reikšmes 

1. Projekte dalyvaus didesnis akvakultūros sektoriuje veikiančių ūkio subjektų skaičius. 

Projekto įgyvendinimui pasitelkiamas vienas iš  lektorių, turintis ne mažesnį kaip magistro 

kvalifikacinį laipsnį 

 

Didžiausias galimas surinkti balų skaičius – 40. 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip: 

4030 4030 

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 10 

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 

1.3. ne mažiau kaip 5 ir daugiau akvakultūros sektoriuje veikiančių ūkio subjektų, iš kurių kiekvienas, VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis,  užaugino ir realizavo savo pagamintos  

produkcijos ne mažiau kaip 60 tonų  per ataskaitinius metus (metai prieš paramos paraiškos 

pateikimo metus) 

40 40 

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 30 

3. Pirmumas skiriamas pareiškėjams, kurie projekte numato apmokyti daugiau mokymo dalyvių. 

 

Didžiausias galimas surinkti balų skaičius – 30. 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip: 

3040 3040 

3.1. pareiškėjai projekte numato apmokyti nuo 15 iki 24 mokymo dalyvių  10 10 

3.2. pareiškėjai projekte numato apmokyti 25 ir daugiau mokymo dalyvių 3040 30 

Viso:  100 100 
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     Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė patvirtinti pakeistus Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo 

tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) kriterijus ir pasiūlė balsuoti: 

 

 

 
Eil. 

Nr. 
Vietos projektų atrankos kriterijus Didžiausias balas 

Balai pagal atskiras 

kriterijaus reikšmes 

1. Projekte dalyvaus didesnis akvakultūros sektoriuje veikiančių ūkio subjektų skaičius. 

Projekto įgyvendinimui pasitelkiamas vienas iš  lektorių, turintis ne mažesnį kaip magistro 

kvalifikacinį laipsnį 

 

Didžiausias galimas surinkti balų skaičius – 40. 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip: 

4030 4030 

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 10 

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 

1.3. ne mažiau kaip 5 ir daugiau akvakultūros sektoriuje veikiančių ūkio subjektų, iš kurių kiekvienas, VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis,  užaugino ir realizavo savo pagamintos  

produkcijos ne mažiau kaip 60 tonų  per ataskaitinius metus (metai prieš paramos paraiškos 

pateikimo metus) 

40 40 

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 30 

3. Pirmumas skiriamas pareiškėjams, kurie projekte numato apmokyti daugiau mokymo dalyvių. 

 

Didžiausias galimas surinkti balų skaičius – 30. 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip: 

3040 3040 

3.1. pareiškėjai projekte numato apmokyti nuo 15 iki 24 mokymo dalyvių  10 10 



19 

 19 

3.2. pareiškėjai projekte numato apmokyti 25 ir daugiau mokymo dalyvių 3040 30 

Viso:  100 100 

 

 

         Balsuota: už – 10 narių, prieš – 0, susilaikė –0. 

 

          NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti pakeisti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono 

vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose 

skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) kriterijai. 

 

 

 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

 

Pirmininkas Algimantas Gylys informavo, kad ŽRVVG tinklas planuoja mokymus ir kelionę į Lenkiją. Ir pakvietė dalyvauti, o  detali 

informacija  bus pateikta valdybos nariams.  

 Vyko bendro posėdžio diskusijos.   

 

 

 

Pirmininkas      Algimantas Gylys 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                   Jūratė Čiuknaitė 


