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Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 metų veiksmų programos priemonės
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
administravimo taisyklių
2 priedas
(VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos
apie VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą
VPS
metinės
pateikimo būdas

įgyvendinimo

ataskaitos

VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir
pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo

VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo
ir registracijos Agentūroje data

- el. būdu
- pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos
vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas
atstovavimo VPS vykdytojai teisės
įrodymo dokumentas)

-

-

VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo
ir registracijos Agentūroje numeris
VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir
užregistravęs Agentūros padalinys
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VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2020 m.
I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA
1.
1.1.
1.2.

BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ
VPS
vykdytojos
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“
pavadinimas
VPS vykdytojos registracijos 302040530
kodas
savivaldybės pavadinimas
gyvenamosios vietovės
pavadinimas
gatvės pavadinimas
namo Nr.
buto Nr.
pašto indeksas
el. pašto adresas
kontaktiniai telefono Nr.
VPS vadovas (pareigos, vardas ir

1.3.

VPS vykdytojos kontaktinė pavardė, telefono Nr., el. pašto
adresas)
informacija

pagrindinis
VPS
vykdytojos
paskirtas asmuo, atsakingas už
VPS
metinę
įgyvendinimo
ataskaitą (pareigos, vardas ir
pavardė, telefono Nr., el. pašto
adresas)
pavaduojantis VPS vykdytojos
paskirtas asmuo, atsakingas už
VPS
metinę
įgyvendinimo
ataskaitą (pareigos, vardas ir
pavardė, telefono Nr., el. pašto
adresas)

Vilniaus miesto sav.
Vilnius
S. Konarskio
49
614
03123
vilkauda@gmail.com
8-5 2161626
Pirmininkas Algimantas Gylys,
tel. 8-5 2161626, el.p.
vilkauda@gmail.com
VPS administravimo vadovė,
Jūratė Čiuknaitė,
tel. 8-5 2161626,
(8 677) 58815, el.p.
vilkauda@gmail.com
VPS administratorius Martynas
Vaškevičius, tel.
8-5 2161626, (8 677) 58819,
el.p. vilkauda@gmail.com
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2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS
VPS registracijos Nr. 63VS-KV-16-1-00099-PR001
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos
VPS pavadinimas
plėtros 2016-2013 m. strategija
Molėtų r. sav., Elektrėnų sav., Šalčininkų r. sav. teritorijos ir
ŽRVVG
teritorija, Vilniaus r. sav.: Dūkštų, Sudervės, Maišiagalos, Avižienių,
kurioje įgyvendinama Riešės, Paberžės, Sužionių, Nemenčinės, Buivydžių, Bezdonių,
VPS
Lavoriškių, Mickūnų, Kalvelių, Rukainių, Medininkų seniūnijų
teritorijos.
2017-03-27 potvarkis Nr. 4D-36 „Dėl projektų, kuriems skiriama
VPS
patvirtinimo parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų
data
veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“
VPS
įgyvendinimo
2016 m. 09 mėn. iki 2023 m. 09 mėn.
laikotarpis
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II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS

3.

Eil.
Nr.

I
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS
2020 m. ataskaitiniais metais
Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios
bendra suma
bendra suma
(įskaitant ES
(įskaitant
proc. nuo vietos
fondo ir
proc. nuo vietos
EJRŽF ir
bendras
projektams
Reikšmė
Lietuvos
projektams
bendras
Lietuvos
skaičius
skirtos
Respublikos
skirtos paramos skaičius (vnt.)
Respublikos
(vnt.)
paramos sumos
valstybės
sumos (proc.)
valstybės
(proc.)
biudžeto
biudžeto lėšas)
lėšas) (Eur)
(Eur)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Paskelbti kvietimai teikti vietos
5
357 216,00
27,72
15
1 887 126,60
146,43
projektus
Gauti vietos projektai
3
124 713,00
9,68
18
1 008 441,75
78,25
Įvertinti vietos projektai
3
309 376,00
24,01
12
864 939,00
67,11
Patvirtinti vietos projektai
3
309 446,00
24,01
11(1)
765 660,00
59,41
Pasirašytos
vietos
projektų
2
204 733,00
15,89
10
660 947,00
51,28
vykdymo sutartys
Įgyvendinami vietos projektai
2
204 733,00
15,89
7
535 881,00
41,58
Įgyvendinti vietos projektai
5
331 148,00
25,69
8
456 214,00
35,40
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4.

DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS
2020 m. ataskaitiniai metai
Suma

Eil. Nr.

I
4.1.

4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.2.

Reikšmė

EJRŽF
konkretūs tikslai
ir uždaviniai,
prie kurių
prisidedama
(kodai)

II
IV
Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:
< I VPS prioritetas:
Akvakultūros ir žvejybos
sektoriaus konkurencingumo
didinimas, tobulinant
technologijas ir įrangą,
įvairinant ekonominę veiklą,
kuriant darbo vietas > VPS
prioritetas:
VPS priemonė: „<Produktyvios
investicijos į akvakultūrą ir
perdirbimą>“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA1>)
VPS priemonė: „<Rinkodaros
priemonės >“ (kodas < BIVPAKVA-8>)
< II VPS prioritetas:
Infrastruktūros pritaikymas
žuvininkystės verslo ir
visuomenės poreikiams,
gerinant ŽRVVG regiono
socialinę gerovę ir keliant

Skaičius
(vnt.)

V

(įskaitant ES
Proc. nuo
fondo ir
vietos
Lietuvos
projektams
skirtos
Respublikos
paramos
sumos
valstybės
(proc.)
biudžeto
lėšas) (Eur)
VI
VII

Datos

Sąsaja su VPS
įgyvendinimo
veiksmų planu

VIII

IX

6.1.1.Ž; 6.3.2.Ž

2

221 277,00

17,17

Pateikta žemiau

10.5.1.

6.1.1.Ž

1

209 426,00

16,25

Kvietimas Nr. 12:
2020-07-02 – 2020-08-27

10.5.1.

6.3.2.Ž

1

11 851,00

0,92

Kvietimas Nr. 13:
2020-12-01 – 2021-01-28

10.5.1.

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž

3

135 939,00

10,55

Pateikta žemiau

10.5.1.
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žuvininkystės sektoriaus
dirbančiųjų kvalifikaciją > VPS
prioritetas:

Kvietimas Nr. 11:
2020-07-01 – 2020-08-27
Kvietimas Nr. 14:
2020-12-02 – 2021-01-28

10.5.1.

9,00

Kvietimas Nr. 15:
2020-12-21 – 2021-02-15

10.5.1.

104 713,00

8,13

Pateikta žemiau

10.5.1.

1

104 713,00

8,13

Kvietimas Nr. 12:
2020-07-02 – 2020-08-27

10.5.1.

6.3.2.Ž

0

0,00

0,00

Kvietimas Nr. 13:
2020-12-01 – 2021-01-28

10.5.1.

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž

2

20 000,00

1,55

Pateikta žemiau

10.5.1.

VPS priemonė: „<Žmogiškojo
kapitalo ir bendradarbiavimo
tinkluose skatinimas >“
(kodas < BIVP-AKVA-7>)

6.2.1.Ž

4.1.2.2.

VPS priemonė: „<ŽRVVG
regiono socialinės gerovės
kūrimas pritaikant infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir
visuomenės poreikiams >“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA2>)

4.2.

Gauti vietos projektai:

1

10 000,00

0,78

1

10 000,00

0,78

6.3.2.Ž

1

115 939,00

4.2.1.

<
I
VPS
prioritetas:
Akvakultūros
ir
žvejybos
sektoriaus
konkurencingumo
didinimas,
tobulinant
technologijas
ir
įrangą,
įvairinant ekonominę veiklą,
kuriant darbo vietas > VPS
prioritetas:

6.1.1.Ž; 6.3.2.Ž

1

4.2.1.1.

VPS priemonė: „<Produktyvios
investicijos į akvakultūrą ir
perdirbimą>“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA1>)

6.1.1.Ž

4.1.2.1.

4.2.1.2.
4.2.2.

VPS priemonė: „<Rinkodaros
priemonės >“ (kodas < BIVPAKVA-8>)
<
II
VPS
prioritetas:
Infrastruktūros
pritaikymas

______________________
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žuvininkystės
verslo
ir
visuomenės
poreikiams,
gerinant
ŽRVVG
regiono
socialinę gerovę ir keliant
žuvininkystės
sektoriaus
dirbančiųjų kvalifikaciją > VPS
prioritetas:
VPS priemonė: „<Žmogiškojo
kapitalo ir bendradarbiavimo
tinkluose skatinimas >“
(kodas < BIVP-AKVA-7>)

6.2.1.Ž

4.2.2.2.

VPS priemonė: „<ŽRVVG
regiono socialinės gerovės
kūrimas pritaikant infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir
visuomenės poreikiams >“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA2>)

4.3.

Įvertinti vietos projektai:

4.2.2.1.

4.3.1.

4.3.1.1.

4.3.1.2

<
I
VPS
prioritetas:
Akvakultūros
ir
žvejybos
sektoriaus
konkurencingumo
didinimas,
tobulinant
technologijas
ir
įrangą,
įvairinant ekonominę veiklą,
kuriant darbo vietas > VPS
prioritetas:
VPS priemonė: „<Produktyvios
investicijos į akvakultūrą ir
perdirbimą>“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA1>)
VPS priemonė: „<Rinkodaros
priemonės >“ (kodas < BIVPAKVA-8>)

1

10 000,00

0,78

Kvietimas Nr. 11:
2020-07-01 – 2020-08-27
Kvietimas Nr. 14:
2020-12-02 – 2021-01-28

10.5.1.

1

10 000,00

0,78

6.3.2.Ž

0

0,00

0,00

Kvietimas Nr. 15:
2020-12-21 – 2021-02-15

10.5.1.

6.1.1.Ž; 6.3.2.Ž

3

309 376,00

24,01

Pateikta žemiau

10.5.1.

2

204 663,00

15,88

Kvietimas Nr. 7:
2019-11-19 – 2019-12-20
Kvietimas Nr. 12:
2020-07-02 – 2020-08-27

10.5.1.

Kvietimas Nr. 13:
2020-12-01 – 2021-01-28

10.5.1.

6.1.1.Ž

6.3.2.Ž

1

104 713,00

8,13

0

0,00

0,00
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4.3.2.

<
II
VPS
prioritetas:
Infrastruktūros
pritaikymas
žuvininkystės
verslo
ir
visuomenės
poreikiams,
gerinant
ŽRVVG
regiono
socialinę gerovę ir keliant
žuvininkystės
sektoriaus
dirbančiųjų kvalifikaciją > VPS
prioritetas:

4.3.2.1.

VPS priemonė: „<Žmogiškojo
kapitalo ir bendradarbiavimo
tinkluose skatinimas >“
(kodas < BIVP-AKVA-7>)

6.2.1.Ž

4.3.2.2.

VPS priemonė: „<ŽRVVG
regiono socialinės gerovės
kūrimas pritaikant infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir
visuomenės poreikiams >“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA2>)

4.4.

Patvirtinti vietos projektai:

4.4.1.

4.4.1.1.
4.4.1.2.

<
I
VPS
prioritetas:
Akvakultūros
ir
žvejybos
sektoriaus
konkurencingumo
didinimas,
tobulinant
technologijas
ir
įrangą,
įvairinant ekonominę veiklą,
kuriant darbo vietas > VPS
prioritetas:
VPS priemonė: „<Produktyvios
investicijos į akvakultūrą ir
perdirbimą>“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA1>)
VPS priemonė: „<Rinkodaros
priemonės >“ (kodas < BIVP-

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž

Pateikta žemiau

10.5.1.

Kvietimas Nr. 11:
2020-07-01 – 2020-08-27
Kvietimas Nr. 14:
2020-12-02 – 2021-01-28

10.5.1.

0,00

Kvietimas Nr. 15:
2020-12-21 – 2021-02-15

10.5.1.

209 426,00

16,25

Pateikta žemiau

10.5.1.

104 713,00

8,13

Kvietimas Nr. 7:
2019-11-19 – 2019-12-20
Kvietimas Nr. 12:
2020-07-02 – 2020-08-27

10.5.1.

Kvietimas Nr. 13:

10.5.1.

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

6.3.2.Ž

0

0,00

6.1.1.Ž; 6.3.2.Ž

2

1
6.1.1.Ž
6.3.2.Ž

1

104 713,00

8,13

0

0,00

0,00

______________________
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4.4.2.

4.4.2.1.

4.4.2.2.

4.5.

4.5.1.

4.5.1.1.

AKVA-8>)
<
II
VPS
prioritetas:
Infrastruktūros
pritaikymas
žuvininkystės
verslo
ir
visuomenės
poreikiams,
gerinant
ŽRVVG
regiono
socialinę gerovę ir keliant
žuvininkystės
sektoriaus
dirbančiųjų kvalifikaciją > VPS
prioritetas:
VPS priemonė: „<Žmogiškojo
kapitalo ir bendradarbiavimo
tinkluose skatinimas >“
(kodas < BIVP-AKVA-7>)
VPS priemonė: „<ŽRVVG
regiono socialinės gerovės
kūrimas pritaikant infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir
visuomenės poreikiams >“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA2>)

2020-12-01 – 2021-01-28

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž

1

100 020,00

7,76

0

0,00

0,00

6.2.1.Ž

Pateikta žemiau

Kvietimas Nr. 11:
2020-07-01 – 2020-08-27
Kvietimas Nr. 14:
2020-12-02 – 2021-01-28
Kvietimas Nr. 10:
2019-10-03 – 2019-11-28

10.5.1.

10.5.1.

0

0,00

0,00

1

100 020,00

7,76

0

0,00

0,00

Kvietimas Nr. 15:
2020-12-21 – 2021-02-15

1

104 713,00

8,13

Pateikta žemiau

10.5.1.

1

104 713,00

8,13

10.5.1.

0

0,00

0,00

Kvietimas Nr. 7:
2019-11-19 – 2019-12-20
Kvietimas Nr. 12:
2020-07-02 – 2020-08-27

6.3.2.Ž

10.5.1.

Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys:
<
I
VPS
prioritetas:
Akvakultūros
ir
žvejybos
sektoriaus
konkurencingumo
didinimas,
tobulinant
technologijas
ir
įrangą,
įvairinant ekonominę veiklą,
kuriant darbo vietas > VPS
prioritetas:
VPS priemonė: „<Produktyvios
investicijos į akvakultūrą ir
perdirbimą>“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA1>)

6.1.1.Ž; 6.3.2.Ž

6.1.1.Ž

______________________
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4.5.1.2.

4.5.2.

4.5.2.1.

4.5.2.2.

4.6.

4.6.1.

4.6.1.1.

VPS priemonė: „<Rinkodaros
priemonės >“ (kodas < BIVPAKVA-8>)
<
II
VPS
prioritetas:
Infrastruktūros
pritaikymas
žuvininkystės
verslo
ir
visuomenės
poreikiams,
gerinant
ŽRVVG
regiono
socialinę gerovę ir keliant
žuvininkystės
sektoriaus
dirbančiųjų kvalifikaciją > VPS
prioritetas:

6.3.2.Ž

0

0,00

0,00

Kvietimas Nr. 13:
2020-12-01 – 2021-01-28

10.5.1.

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž

1

100 020,00

7,76

Pateikta žemiau

10.5.1.

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

1

100 020,00

7,76

0

0,00

0,00

Kvietimas Nr. 15:
2020-12-21 – 2021-02-15

1

104 713,00

8,13

Pateikta žemiau

10.5.1.

1

104 713,00

8,13

10.5.1.

0

0,00

0,00

Kvietimas Nr. 7:
2019-11-19 – 2019-12-20
Kvietimas Nr. 12:

VPS priemonė: „<Žmogiškojo
kapitalo ir bendradarbiavimo
tinkluose skatinimas >“
(kodas < BIVP-AKVA-7>)

6.2.1.Ž

VPS priemonė: „<ŽRVVG
regiono socialinės gerovės
kūrimas pritaikant infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir
visuomenės poreikiams >“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA2>)

6.3.2.Ž

Kvietimas Nr. 11:
2020-07-01 – 2020-08-27
Kvietimas Nr. 14:
2020-12-02 – 2021-01-28
Kvietimas Nr. 10:
2019-10-03 – 2019-11-28

10.5.1.

10.5.1.

Įgyvendinami vietos projektai:
<
I
VPS
prioritetas:
Akvakultūros
ir
žvejybos
sektoriaus
konkurencingumo
didinimas,
tobulinant
technologijas
ir
įrangą,
įvairinant ekonominę veiklą,
kuriant darbo vietas > VPS
prioritetas:
VPS priemonė: „<Produktyvios
investicijos į akvakultūrą ir
perdirbimą>“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA-

6.1.1.Ž; 6.3.2.Ž

6.1.1.Ž

______________________
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4.6.1.2.

4.6.2.

4.6.2.1.

4.6.2.2.

4.7.

4.7.1.

4.7.1.1.

1>)
VPS priemonė: „<Rinkodaros
priemonės >“ (kodas < BIVPAKVA-8>)
<
II
VPS
prioritetas:
Infrastruktūros
pritaikymas
žuvininkystės
verslo
ir
visuomenės
poreikiams,
gerinant
ŽRVVG
regiono
socialinę gerovę ir keliant
žuvininkystės
sektoriaus
dirbančiųjų kvalifikaciją > VPS
prioritetas:
VPS priemonė: „<Žmogiškojo
kapitalo ir bendradarbiavimo
tinkluose skatinimas >“
(kodas < BIVP-AKVA-7>)
VPS priemonė: „<ŽRVVG
regiono socialinės gerovės
kūrimas pritaikant infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir
visuomenės poreikiams >“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA2>)

6.3.2.Ž

0

0,00

0,00

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž

1

100 020,00

7,76

0

0,00

0,00

6.2.1.Ž
0

0,00

0,00

1

100 020,00

7,76

6.3.2.Ž

2020-07-02 – 2020-08-27
Kvietimas Nr. 13:
2020-12-01 – 2021-01-28

Pateikta žemiau

Kvietimas Nr. 11:
2020-07-01 – 2020-08-27
Kvietimas Nr. 14:
2020-12-02 – 2021-01-28
Kvietimas Nr. 10:
2019-10-03 – 2019-11-28

10.5.1.

10.5.1.

10.5.1.

10.5.1.

0

0,00

0,00

Kvietimas Nr. 15:
2020-12-21 – 2021-02-15

6.1.1.Ž; 6.3.2.Ž

2

131 340,00

10,19

Pateikta žemiau

10.5.1.

6.1.1.Ž

1

27 415,00

2,13

Kvietimas Nr. 3:
2018-07-13 – 2018-08-30

10.5.1.

Įgyvendinti vietos projektai:
<
I
VPS
prioritetas:
Akvakultūros
ir
žvejybos
sektoriaus
konkurencingumo
didinimas,
tobulinant
technologijas
ir
įrangą,
įvairinant ekonominę veiklą,
kuriant darbo vietas > VPS
prioritetas:
VPS priemonė: „<Produktyvios
investicijos į akvakultūrą ir

______________________
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perdirbimą>“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA1>)

4.7.1.2.

4.7.2.

4.7.2.1.

4.7.2.3.

VPS priemonė: „<Rinkodaros
priemonės >“ (kodas < BIVPAKVA-8>)
<
II
VPS
prioritetas:
Infrastruktūros
pritaikymas
žuvininkystės
verslo
ir
visuomenės
poreikiams,
gerinant
ŽRVVG
regiono
socialinę gerovę ir keliant
žuvininkystės
sektoriaus
dirbančiųjų kvalifikaciją > VPS
prioritetas:
VPS priemonė: „<Žmogiškojo
kapitalo ir bendradarbiavimo
tinkluose skatinimas >“
(kodas < BIVP-AKVA-7>)
VPS priemonė: „<ŽRVVG
regiono socialinės gerovės
kūrimas pritaikant infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir
visuomenės poreikiams >“
(kodas < BIVP-AKVA-SAVA2>)

1

103 925,00

8,06

0

0,00

0,00

6.3.2.Ž

0

0,00

0,00

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž

3

200 078,00

15,52

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3

200 078,00

15,52

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

6.2.1.Ž

6.3.2.Ž

Kvietimas Nr. 6:
2019-03-15 – 2019-04-22
Kvietimas Nr. 12:
2020-07-02 – 2020-08-27
Kvietimas Nr. 13:
2020-12-01 – 2021-01-28

Pateikta žemiau

Kvietimas Nr. 11:
2020-07-01 – 2020-08-27
Kvietimas Nr. 14:
2020-12-02 – 2021-01-28
Kvietimas Nr. 2:
2018-05-10 – 2018-07-02
Kvietimas Nr. 10:
2019-10-03 – 2019-11-28
Kvietimas Nr. 15:
2020-12-21 – 2021-02-15

10.5.1.

10.5.1.

10.5.1.

10.5.1.

______________________
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4.8.

Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:
EJRŽF
konkretūs
tikslai ir
uždaviniai,
prie kurių
prisidėta
(kodai)
V

Vietos
projekto
vykdytojo
pavadinimas

Vietos projekto
pavadinimas

Skirta
paramos
suma (Eur)
ir ES
fondas

II

III

IV

4.8.1.1.

Arvydų kaimo
bendruomenė

Visuomenės
informavimas apie
tausios žvejybos ir
akvakultūros produktus

8 149,00

6.3.2.Ž

4.8.1.2.

UAB
„Šalčininkų
žuvininkystės
ūkis“

„Investicijos
žuvininkystės ūkio
modernizavimui“

104 000,00

6.1.1.Ž

4.8.1.

I

Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas

VI
Teikiamo projekto „Visuomenės informavimas apie tausios žvejybos ir
akvakultūros produktus“ tikslas – šviesti visuomenę apie vidaus
vandenų žvejybą, akvakultūrą, žuvies ruošimą maisto gamyboje, apie
tausią žvejybą, diskutuoti apie žuvies produktus ir skatinti paklausą
žuvininkystės produktams.
Projektu buvo siekiama ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir
akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas, skatinti palankesnes
pardavimų sąlygas, vykdyti nacionalinę reklaminę kampaniją, siekiant
didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros
produktus. Įgyvendinant projektą buvo įvykdyti sekantys uždaviniai:
1.informacijos parengimas ir jos skleidimas per radijo ryšį (reklaminių
laidų ciklo transliacija (iki 2 min.) -10 vnt.), siekiant didinti
visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros
produktus.
2. reklaminės medžiagos kaupimui, sisteminimui, rengimui, duomenų
bazės kūrimui įsigytas 1 kompiuteris ir 1 spausdintuvas.
Projekto tikslas „Investicijos žuvininkystės ūkio modernizavimui“
tikslas – bendrovės konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas,
naujų darbo vietų kūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.
Įgyvendinus projektą, buvo įsigytas kombainas (1 vnt.), kurio pagalba
bus nuimamas ir kuliamas ūkyje užaugintas grūdų derlius, skiriamas
______________________
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4.8.1.3.

UAB
„Bartžuvė“

„UAB „Bartžuvė“
žuvininkystės ūkio
modernizavimas“

27 415,00

6.1.1.Ž

4.8.1.4.

UAB
„Šalčininkų
žuvininkystės
ūkis“

„Investicijos
žuvininkystės ūkio
plėtrai“

103 925,00

6.1.1.Ž

4.8.1.5.

Tribonių
kaimo
bendruomenė

„Socialinės gerovės
kūrimas, pritaikant
infrastruktūrą
žuvininkystės
bendruomenės ir

101 627,00

6.3.2.Ž

pašarų, naudojamų ūkyje auginamoms žuvims šerti, paruošimui. Taip
pat buvo įsigyta: skutikas (1 vnt.) žemės apdirbimui bei stebėjimo
kameros (5 vnt.), skirtos aplinkai stebėti ir žuvų prevencijai nuo
žuvilesių paukščių bei prevencijai nuo biologinio turto vagysčių.
Sukurtos dvi naujos darbo vietos asmenims iki 40 m.
UAB „Bartžuvė“ vietos projekto tikslas – modernizuoti akvakultūros
ūkį, taip didinant įmonės konkurencingumą bei gyvybingumą, įskaitant
darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą. Projekto metu įsigyta
vaizdo stebėjimo sistema, atliktas gamybinio pastato stogo kapitalinis
remontas. Tokiu būdų modernizuotas akvakultūros ūkis, užtikrintas
darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimas. Projekto metu sukurta 0,5
etato naujų darbo vietų asmeniui iki 40 m.
Projekto „Investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ tikslas – bendrovės
konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, naujų darbo vietų
kūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. Įsigijus kombaino
pjaunamąją, kuri montuojama ant turimo kombaino, gamybinėje
bendrovės bazėje ruošiami pašarai. Projekto įgyvendinimo metu taip
pat planuojama įsigytas traktorius, kuris naudojamas dumblo, surinkto
iš tvenkinių, pervežimui bei išbarstymui laukuose, kur auginami
pašarai žuviai šerti. Įsigytas traktorius yra galingas (240 kW). Galingas
traktorius reikalingas, kad galėtų įvažiuoti ir išvažiuoti iš tvenkinių bei
įvažiuoti į laukus sudėtingomis oro sąlygomis, ko su kita technika
nebūtų galima padaryti.
Projekto metu sukurtos 3 (trys) naujos darbo vietos, darbuotojai
dirba su nauja technika, todėl gerinamos darbo sąlygos bei užtikrintas
darbuotojų ir įmonės turto saugumas.
Įgyvendinus projektą sukurta materialinė bazė bendruomenės aktyviai
veiklai vykdyti, sudarytos užimtumo, saviraiškos bei laisvalaikio
sąlygos vietos gyventojų poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išsiplėsta
bendruomenės veikla, sukurta patraukli ir patogi ir saugi aplinka.
Projektas skirtas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams
______________________
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visuomenės
poreikiams“

4.8.1.6.

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija

„Viešosios
infrastruktūros
gerinimas Mindūnų
seniūnijoje, pritaikant ją
žuvininkystės verslo ir
visuomenės
poreikiams“

64 134,00

6.3.2.Ž

tenkinti, vietos gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimui, kaimo ir miesto
atotrūkio mažinimui, motyvacijos gyventi kaime didinimui. Projektas
nukreiptas į vietos gyventojų
žmogiškųjų išteklių stiprinimą,
aktyvinant bendruomenės narius, didinant jų socialinės, kultūrinės,
pažintinės saviraiškos galimybes, ugdant bendradarbiavimo, savitarpio
pagalbos įpročius, didinant žmogiškojo kapitalo vertę. Įgyvendinant
projektą buvo įvykdyti sekantys uždaviniai:
1. Įsigyti baldai, garso sistemos aparatūra, kompiuterinė technika ir
sudarytos sąlygos kokybiškam bendruomenės darbo ir renginių
organizavimui.
2. Įsigyti kondicionieriai, geoterminio šildymo katilai bei
kolektorius ir užtikrintas reikiama šilumos temperatūra
bendruomenės patalpose.
3. Įsigyti tvoros segmentai, traktoriukas žolės pjovimui ir užtikrinta
pavyzdinė teritorijos priežiūra.
Projekto metu išspręsta nepalankios viešosios infrastruktūros
gyventojų naudojimui ir žuvininkystės verslo plėtrai Mindūnuose
problema, efektyviai išnaudojant rekreacinį potencialą. Mindūnuose
susiformavęs turizmo traukos centras, kuriame veiklą vykdo vienintelis
Lietuvoje Ežerų žvejybos muziejus bei pastatytas Mindūnų apžvalgos
bokštas. Šioje teritorijoje vyksta žuvininkystę bei mėgėjišką žvejybą
propaguojantys ir skatinantys renginiai (Mindūnų žiemos žūklės
šventė, ežerų šventė), vykdomos įvairios edukacijos, žūklės varžybos.
Projekto tikslas - pagerinti viešąją infrastruktūrą prie Labanoro
apžvalgos bokšto, ją pritaikant žuvininkystės verslo ir visuomenės
poreikiams. Įgyvendinant projektą buvo įvykdyti sekantys uždaviniai:
1. Pagerinta viešoji infrastruktūra, atliekant statybos darbus –
priėjimą prie ežero, lieptą.
2. Sukurtos palankios sąlygos žuvininkystės verslui ir vietos
žmonių socialinei gerovei – įrengtos pastogės, pavėsinės,
staliukai.
______________________
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4.8.1.7.

4.9.
4.9.1.

Molėtų rajono
savivaldybės
administracija

Krašto demografinė, ekonominė ir socialinė situacija, geografinė
padėtis, gamtinės sąlygos bei siekis rūpintis ŽRVVG regiono socialine
gerove, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės
poreikiams, paskatino teikti projektą. 2014 m. Molėtų kraštas tapo
„Žvejų rojumi“. Mindūnuose susiformavo turizmo traukos centras,
kuriame veiklą vykdo vienintelis Lietuvoje Ežerų žvejybos muziejus.
2015 m. pastatytas Mindūnų apžvalgos bokštas. Šioje teritorijoje
vyksta žuvininkystę bei mėgėjišką žvejybą propaguojantys ir
skatinantys renginiai (Mindūnų žiemos žūklės šventė, ežerų šventė),
vykdomos įvairios edukacijos, žūklės varžybos. Siekiant sustiprinti su
žvejybą susijusias veiklas, ieškant priemonių sustiprinti rajono Molėtų
„Viešosios
kaip žvejų rojaus centro žinomumą, patrauklumą, sukurtos patogios ir
infrastruktūros ir
komfortiškos sąlygos žuvininkystės profesionalams ir mėgėjams bei
rekreacinės turizmo
visai visuomenei, įsigyjant reikalingą techniką ir įrangą: pontoninį
34 317,00
6.3.2.Ž
žvejybos plėtra
katamaraną su pakabinamu varikliu, skirtą pramoginei rekreacinei
„Žvejybos rojuje“
žvejybai bei edukacinėms vandens kelionėms, bei krosnį su židiniu ir
Mindūnuose“
orkaite. Įsigyta technika ir įranga, skirta visuomenės poreikiams
tenkinti, naudojama vykstančių renginių ir švenčių, varžybų metu.
Projekto tikslas - pagerinti viešąją infrastruktūrą Mindūnų seniūnijoje,
ją pritaikant žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams.
Įgyvendinant projektą buvo įvykdyti sekantys uždaviniai:
1. Pagerinta viešoji infrastruktūra įsigijus reikalingą techniką
ir įrangą: pontoninį katamaraną, skirtą pramoginei
rekreacinei žvejybai bei edukacinėms vandens kelionėms
bei krosnį su židiniu ir orkaite.
2. Vykdomos
rinkodaros
priemonės,
populiarinant
žuvininkystės verslą, tokiu būdu kuriant sąlygas
ekonominei naudai ir vietos žmonių socialinei gerovei.
Problemos, su kuriomis susidūrėte 2020 m. ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos
______________________
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5.
5.1.

5.1.1.
5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.1.3.

5.1.1.4.

VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI 2020 m. ATASKAITINIAIS
METAIS
VPS pasiekimų produkto rodikliai
Iš viso
Iš viso
Proc. nuo
EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai
pasiekta
pasiekta
VPS
VPS įgyvendinimo rodiklių
2020 m.
nuo VPS
planuoto
pavadinimas
ataskaitipatvirtirodiklio ir
8.1.1.Ž
8.1.2.Ž
8.1.3.Ž
8.2.1.Ž
8.2.2.Ž
8.2.3.Ž
8.3.1.Ž
8.3.2.Ž
niais
nimo
faktinio
(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)
metais
dienos
pasiekimo
Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):
Baigtų
įgyvendinti
vietos
2
3
5
8
35,40
projektų skaičius (vnt.)
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų, kuriuos pateikė vietos
3
valdžios institucija (savivaldybė)
3
5
17,16
arba valstybės institucija /
organizacija, skaičius (vnt.)
Baigtų
įgyvendinti
vietos
2
projektų, kuriuos pateikė MVĮ,
2
3
18,24
skaičius (vnt.)
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų, kuriuos pateikė fiziniai
asmenys, skaičius (vnt.):

5.1.1.4.1.

iš jų iki 40 m.

5.1.1.4.2.

iš jų daugiau kaip 40 m.

iš
viso:
iš

moterų
vyrų
moterų

iš
viso:
iš

Moterų

moterų

iš viso:
vyrų
moterų

______________________
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viso:

5.1.1.5.

5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.4.
5.1.4.1.
5.1.5.
5.1.5.1.
5.1.6.
5.1.6.1.
5.1.7.
5.1.7.1.
5.1.8.
5.1.8.1.
5.1.9.
5.1.9.1.

Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų, kuriuos pateikė 5.3.1.1–
5.3.1.4
(5.1.1.3–5.1.1.4.)
papunkčiuose
neišvardyti
asmenys, skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-3
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-4
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-5
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-6
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-7
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-8
Baigtų
įgyvendinti
vietos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vyrų

viso:

vyrų

1
______________________
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5.1.10.
5.1.10.1.
5.1.11.
5.1.11.1.
5.1.12.
5.1.12.1.
5.1.13.
5.1.13.1.
5.2.
5.4.1.

5.4.2.

projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-9
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-10
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-<1> (savarankiška VPS priemonė)
Baigtų
įgyvendinti
vietos
2
projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-<2> (savarankiška VPS priemonė)
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų skaičius (vnt.)
VPS pasiekimų tikslo rodikliai
Sukurtų naujų darbo vietų (naujų
etatų) skaičius pagal baigtus
įgyvendinti vietos projektus
(vnt.)
Išlaikytų darbo vietų skaičius
pagal baigtus įgyvendinti vietos
projektus (vnt.)

-

-

2

3

18,24

3

3

4

16,38

2,60

2,60

4,60

18,18

36,68

36,68

64,68

64,68

______________________
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III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS

6.
I
6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

INFORMACIJA APIE ŽRVVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ
IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS
II
III
V
ŽRVVG teritorijos
Sąsaja su VPS
gyventojų aktyvinimo
įgyvendinimo
Datos
veiksmai, atlikti <2020 m.
veiksmų planu
> ataskaitiniais metais
2020-01-01 iki 2020-12-31
2020 m. viešinimo ir
2020-02-03, 2020 m. viešinimo ir gyventojų aktyvinimo plano sudarymas ir tvirtinimas
gyventojų aktyvinimo plano
10.5.2.
Svetainės nuorodos:
sudarymas ir tvirtinimas;
http://www.vilkauda.lt/veiklos-viesinimo-ir-gyventoju-aktyvinimo-planai
http://www.vilkauda.lt/userfiles/files/aktyvinimo%20planas%20(2018).pdf
2020-01-01 iki 2020-12-31
Interneto
svetainės
www.vilkauda.lt medžiagos
Svetainės nuorodos:
rengimas, nuolatinis joje
http://www.vilkauda.lt/
pateikiamos
informacijos
http://www.vilkauda.lt/naujienos;
10.5.2.
atnaujinimas,
VPS
http://www.vilkauda.lt/2016-2023-metu-laikotarpio-kvietimai
įgyvendinimo
eigos
ir
http://www.vilkauda.lt/visuotiniai-nariu-susirinkimai.
rezultatus viešinimas.
http://www.vilkauda.lt/veikla (skiltyse „Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių
susirinkimai“; „ŽRVVG atstovavimas renginiuose‘; „Renginiai, susiję su VPS
įgyvendinimu“).
Socialinio
tinklo
2020-01-01 iki 2020-12-31
„Facebook“
medžiagos
rengimas, nuolatinis joje
10.5.2.
Svetainės nuorodos:
pateikiamos
informacijos
https://www.facebook.com/Vilkauda
atnaujinimas.
Popierinių (pvz., plakatai,
2020-01-01 iki 2020-12-31
lankstinukai, informaciniai
10.5.2.
biuleteniai, skrajutės)
Parengi lankstinukai
______________________
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leidinių rengimas.
2020-01-01 iki 2020-12-31

6.1.5.

Informacinių skelbimų,
pranešimų interneto
svetainėje rengimas.

10.5.2.

Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/naujienos
http://www.vilkauda.lt/veikla
http://www.vilkauda.lt/konsultacijos
http://www.vilkauda.lt/2016-2023-metu-laikotarpio-kvietimai
2020-01-01 iki 2020-12-31
Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/naujienos
http://www.vilkauda.lt/veikla
http://www.vilkauda.lt/konsultacijos
http://www.vilkauda.lt/2016-2023-metu-laikotarpio-kvietimai

6.1.6.

Informacinių
renginių
išvykos „VPS vykdomų
projektų geroji patirtis“
organizavimas;

10.5.2.

2020-01-01 iki 2020-12-31
2020-06-11 Informacinis renginys išvyka “VPS vykdomų projektų geroji patirtis”
Adresas: Muziejaus g. 7, Mindūnai, Molėtų rajono savivaldybė.
Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/naujienos
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Vilkauda&set=a.548298702518658
http://www.vilkauda.lt/2020-06-11-moletai---mindunai

6.1.7.

VPS

eigos

viešinimo

10.5.2.

2020-01-01 iki 2020-12-31
______________________
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pristatymas ŽRVVG narių
susirinkimuose
ir
kt.
renginiuose.

ŽRVVG viešino VPS įgyvendinimo eigą ŽRVVG narių susirinkimuose, valdybos
posėdžiuose ir kt. renginiuose. Posėdžių darbotvarkės, dalyvių sąrašai, protokolai pateikti
svetainėje http://www.vilkauda.lt/.
Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/veikla (skiltyse „Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių
susirinkimai“; „ŽRVVG atstovavimas renginiuose‘; „Renginiai, susiję su VPS
įgyvendinimu“).
http://www.vilkauda.lt/naujienos;
http://www.vilkauda.lt/visuotiniai-nariu-susirinkimai.
http://www.vilkauda.lt/2016-2023-metu-laikotarpio-kvietimai

6.2.

6.2.1.

6.3.
6.3.1.

Kitos VPS įgyvendinimo
viešinimo priemonės,
įgyvendintos <2020 m.>
ataskaitiniais metais
Kvietimų Nr.
11,12,13,14,15 skelbimas
laikraštyje
Mokymai, įvykę <2020
m.> ataskaitiniais metais

Sąsaja su VPS
įgyvendinimo
veiksmų planu

Datos

2020-01-01 iki 2020-12-31

Sąsaja su VPS
įgyvendinimo
veiksmų planu
ŽRVVG darbuotojų mokymai

Kita informacija

Mokymai nebuvo organizuoti ŽRVVG. Darbuotojai dalyvavo ŽŪM, kitų organizacijų
rengiamuose mokymuose.
6.3.2.
Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai
6.3.2.1.
Mokymai nebuvo organizuoti potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų.
6.3.1.1.

-

-

IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS
______________________
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7.
7.1.

Eil.
Nr.

I

7.1.1.

<...>
7.2.
Eil.

INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS
Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu
Susirinkimo
data
(metai-mėnuodiena)

II

Svarstyti klausimai
Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS
administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių
susirinkimo metu.

Bendras VPS
vykdytojos narių
skaičius
susirinkimo dieną

III
IV
1.Žuvininkystės
regiono
vietos
veiklos
grupės
„VILKAUDA“ metinės veiklos ataskaitos už 2019 m.
svarstymas ir tvirtinimas. Vadovė (administratorė)/VPS
administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė
2.Žuvininkystės
regiono
vietos
veiklos
grupės
„VILKAUDA“ metinės finansinės atskaitomybės už 2019
m. svarstymas ir tvirtinimas. VPS buhalterinės apskaitos
specialistė Daiva Vilkuvienė.
3. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės
2020-06-11
20
„VILKAUDA“ valdybos narių rinkimai.
4. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“
įstatų keitimo svarstymas ir tvirtinimas. Žuvininkystės
regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ įstatų projekto
svarstymas, papildant įstatų 37 p. ir 49 p., ir jų priėmimas.
5.Žuvininkystės
regiono
vietos
veiklos
grupės
„VILKAUDA“ VPS 2020-2023 m. plano įgyvendinimo
svarstymas ir tvirtinimas.
6.Bendrieji klausimai.
Vidurkis:
20
Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius
Reikšmė
Pilietinės visuomenės

Faktinis VPS
vykdytojos
visuotinio narių
surinkime
dalyvavusiųjų
narių skaičius
V

Santykis tarp
faktinio dalyvių
skaičiaus ir
bendro narių
skaičiaus
(proc.)
VI

13

70,00

14

70,00

Verslo sektorius

Vietos valdžios

______________________
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Nr.
I
7.2.1.

II
ŽRVVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių
metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)

sektorius
III

IV

sektorius
V

8

8

4

-

-

7.2.2.

Nauji ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.)

-

7.2.3.

Pasitraukę ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.)

-

7.2.4.

Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:

7.2.5.

Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:

-

8

-

8

4

20
20

7.3.
Svetainės nuorodos: http://www.vilkauda.lt/visuotiniai-nariu-susirinkimai

8.
8.1.

INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ
Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais metais
Bendras ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių
Svarstyti klausimai
Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS
posėdyje, skaičius
Posėdžio data

Eil. Nr.

(metai-mėnuodiena)

I

II

administravimu ir įgyvendinimu, posėdyje. Jeigu posėdyje buvo
tvirtinami vietos projektai, nurodykite vietos projektų paraiškos
teikėjų pavadinimus (arba jų vardus ir pavardes, jeigu tai fiziniai
asmenys), svarstytų vietos projektų pavadinimus ir VPS
vykdytojos valdymo organo sprendimą kiekvieno vietos projekto
atžvilgiu (patvirtintas / nepatvirtintas/grąžintas vertinti iš naujo /
atidėtas sprendimo priėmimas ir pan.)

III
Valdybos posėdžiai

Įrašykite, kiek iš viso posėdyje dalyvavo ŽRVVG valdymo organo narių.

iš jų pilietinės
visuomenės sektoriaus
atstovai

iš jų verslo
sektoriaus
atstovai

iš jų vietos
valdžios
sektoriaus
atstovai

IV

V

VI

______________________
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8.1.1.

8.1.2.

2020-01-29

2020-05-26

1. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės
„Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos
grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m.
strategijos“ (VPS registracijos Nr. 63VS-KV-16-100099-PR001) 2019 metinės įgyvendinimo ataskaitos
svarstymas ir tvirtinimas.
2. Bendrieji klausimai.
Valdybos apklausa raštu nuo 2020-05-19 iki 2020-0526
1.Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11
dokumentacijos
(II
prioritetas.
Infrastruktūros
pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės
poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę
ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų
kvalifikaciją“ priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir
bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ Nr. BIVPAKVA-7) svarstymas ir tvirtinimas, kuri yra suderinta
su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos ir patvirtinta 2020-05-11 raštu Nr. BR62639 (Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11
dokumentacija pridedama).

11>

<3>

<5>

<3>

<14>

<5>

<5>

<4>

2.Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12
dokumentacijos (I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos
sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant
technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą,
kuriant darbo vietas priemonės „Produktyvios
investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVPAKVA-SAVA-1) patvirtinimo, kuri yra suderinta su
Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos ir patvirtinta 2020-05-15 raštu Nr. BR6______________________
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2906 (Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 12
dokumentacija pridedama).

8.1.3.

2020-11-18

Valdybos apklausa raštu nuo 2020-11-12 iki 2020-1118
1.Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13
dokumentacijos (I prioriteto
„Akvakultūros ir
žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas,
tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant
ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ priemonės
„Rinkodaros
priemonės“ Nr. BIVP-AKVA-8)
svarstymas ir tvirtinimas, kuri yra suderinta su
Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos ir patvirtinta 2020-11-09 raštu Nr. BR67577 (Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13
dokumentacija pridedama).
2. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14
dokumentacijos
(II
prioritetas.
Infrastruktūros
pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės
poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę
ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų
kvalifikaciją“ priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir
bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ Nr. BIVPAKVA-7) svarstymas ir tvirtinimas, kuri yra suderinta
su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos ir patvirtinta 2020-11-10 raštu Nr. BR67610 (Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14
dokumentacija pridedama).

<15>

<6>

<5>

<4>

______________________
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Valdybos apklausa raštu nuo 2020-12-09 iki 2020-1214

8.1.4.
2020-12-14

<15>

1.Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 15
dokumentacijos
(II
prioritetas.
Infrastruktūros
pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės
poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę
ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų
kvalifikaciją“ priemonės „ŽRVVG regiono socialinės
gerovės
kūrimas,
pritaikant
infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ Nr.
BIVP-AKVA-2) svarstymas ir tvirtinimas, kuri yra
suderinta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos ir patvirtinta 2020-12-08
raštu Nr. BR6-8313 (Kvietimo teikti vietos projektus
Nr. 15 dokumentacija pridedama).
<6>

<5>

<4>

2.Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 15
dokumentacijos
(II
prioritetas.
Infrastruktūros
pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės
poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę
ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų
kvalifikaciją“ priemonės „ŽRVVG regiono socialinės
gerovės
kūrimas,
pritaikant
infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ Nr.
BIVP-AKVA-2) svarstymas ir tvirtinimas, kuri yra
suderinta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos ir patvirtinta 2020-12-08
raštu Nr. BR6-8313 (Kvietimo teikti vietos projektus
Nr. 15 dokumentacija pridedama).
______________________
VPS vykdytojos įgalioto atstovo
parašas ir antspaudas

28

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai

8.1.7.

2020-01-29

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
2.Dėl UAB „Arvydai“ vietos projekto (paraiškos Nr.
VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.1.),
pateikto
pagal
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės
„Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės
regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos
plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę
„Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“
(kodas
Nr.
BIVP-AKVA-SAVA-1)
atrankos
(Kvietimo Nr. 7 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros
ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas,
tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant
ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS
priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir
perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos
projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų
suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės
vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.

<12>

<4>

<4>

<4>

3.Dėl UAB „Akvilegija“ vietos projekto (paraiškos Nr.
VILK-AKVA-6.1.1.Ž-7.2.),
pateikto
pagal
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės
„Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės
regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos
plėtros 2016-2023 m. strategijos“ priemonę
„Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“
(kodas
Nr.
BIVP-AKVA-SAVA-1)
atrankos
(Kvietimo Nr. 7 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros
______________________
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ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas,
tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant
ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS
priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir
perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos
projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų
suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės
vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
1.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

8.1.8.

8.1.5
8.2.

<13>

Dėl UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ vietos
projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.Ž-12.1.),
pateikto pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos
grupės 1. „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos
„Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės
„Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“
priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir
2020-09-25
perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1)
<5>
<4>
atrankos (Kvietimo Nr. 12 pagal VPS I prioriteto
„Akvakultūros
ir
žvejybos
sektoriaus
konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas
ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo
vietas“ VPS priemonės „Produktyvios investicijos į
akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVASAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo
rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos
kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
Bendro ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje,
13,33
skaičiaus vidurkis
Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius

<4>

______________________
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Eil. Nr.

Reikšmė

I

II

8.2.1.

ŽRVVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių
metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)

8.2.2.

Nauji ŽRVVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.)

8.2.3.

Pasitraukę ŽRVVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais
(vnt.)

8.2.4.

Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:

8.2.5.

Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:

Pilietinės visuomenės
sektorius
III

Verslo sektorius
IV

Vietos valdžios
sektorius
V

7

5

4

1 iš jų iki 40 m.

2 iš jų iki 40 m.

1 iš jų iki 40 m.

1
1 iš jų iki 40 m.
1
0 iš jų iki 40 m.
7
2 iš jų iki 40 m.

0
0 iš jų iki 40 m.
0
0 iš jų iki 40 m.
5
2 iš jų iki 40 m.
16

0
0 iš jų iki 40 m.
0
0 iš jų iki 40 m.
4
1 iš jų iki 40 m.

5 iš jų iki 40 m.

8.3.
Paaiškinimai
Svetainės nuorodos: http://www.vilkauda.lt/veikla (skiltyse „Valdybos posėdžiai

______________________
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INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS
VPS
Eil.
finansininkai
Reikšmė
VPS vadovas
Nr.
ir (arba)
buhalteriai
I
II
III
IV
VPS vykdytojos darbuotojų etatai praėjusių
9.1. ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius
1
0,25
metus) pabaigoje (vnt.)
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių
9.2. ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius
1
1
metus) pabaigoje (vnt.)
VPS vykdytojos darbuotojų etatai ataskaitiniais
9.3.
1
0,25
metais (vnt.)
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais
9.4.
1
1
metais (vnt.)
Svetainės nuorodos: http://www.vilkauda.lt
9.

VPS
administratoriai

VPS viešųjų
ryšių
specialistai

Iš viso

V

VI

VII

1

0,75

3

1

1

4

0,5

0,5

2,25

1

1

4

______________________
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V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ
ĮGYVENDINIMĄ

10.
Eil.
Nr.
I
10.1.

LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS
Ataskaitiniais metais įgyvendinti
veiksmai

II
Teritorinis principas
ŽRVVG
organizavo
renginius
potencialiems pareiškėjams, kurių
metu buvo aptartos projektų idėjos,
įgyvendinimo galimybės, užtikrinant
tinkamą vietos išteklių, teritorijos
išskirtinumo ir specifinių pranašumų
panaudojimą.
ŽRVVG organizavo renginį tema
„VPS įgyvendinimas. Kvietimų
teikti
vietos
projektus
10.1.1. dokumentacija, keliami reikalavimai
vietos projektų paraiškoms“ vietos
gyventojų,
nevyriausybinių
organizacijų, verslo ir valdžios
atstovų bendradarbiavimui skatinti ir
veikti
kartu užtikrinant tolygią,
integruotą ŽRVVG teritorijos plėtrą
ir numatytų VPS tikslų siekimui:
skatinti verslumą, kurti darbo vietas,
ypač jaunimui, mažinant bedarbystę,
stabdant migraciją, gerinti vietos

Datos

Sąsaja su VPS nuostatomis

Nuo kada iki kada buvo vykdoma

Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote
ataskaitiniais metais

III

IV

2020-01-01 iki 2020-12-31:
2020-06-11 renginio
tema
„VPS
įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos
projektus
dokumentacija,
keliami
reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.
Renginio vykdymo vieta (adresas):
Muziejaus g. 7, Mindūnai, Molėtų rajono
savivaldybė
Pridedami dalyvių sąrašai.
Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/naujienos
http://www.vilkauda.lt/2020-06-11moletai---mindunai
https://www.facebook.com/media/set/?vani
ty=Vilkauda&set=a.548298702518658
http://www.vilkauda.lt/2016-2023-metulaikotarpio-kvietimai

Įgyvendinant VPS bus laikomasi teritorinio principo,
kuriuo bus siekiama:
– užtikrinti vietos išteklių tinkamą panaudojimą,
vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir veikimą kartu,
užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos plėtrą.
Vietos gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir
valdžios atstovų bendradarbiavimas ir veikimas kartu
užtikrins tolygią, integruotą ŽRVVG teritorijos plėtrą.
Taip bus siekiama užtikrinti darnią ŽRVVG teritorijos
plėtrą bendrais veiksmais, bendromis pastangomis,
siekiant VPS užsibrėžtų strateginių tikslų įgyvendinimo.
VPS yra numatyti tikslai: skatinti verslumą, kurti darbo
vietas, ypač jaunimui, mažinant bedarbystę, stabdant
migraciją, gerinti vietos gyventojų gyvenimo kokybę,
skatinti jų aktyvumą.
–
užtikrinti ŽRVVG teritorijos išskirtinumo ir
specifinių pranašumų panaudojimą. ŽRVVG teritorija
turtinga gamtos ištekliais, vandens telkinių gausa, šie
gamtos turtai stiprina vietovės rekreacinį potencialą, daro
įtaką visos ŽRVVG teritorijos ekologinei darnai,
kraštovaizdžio tvarumui, pabrėžia ŽRVVG teritorijos
______________________
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gyventojų
gyvenimo
kokybę,
skatinti jų aktyvumą.
Įgyvendinant VPS priemones 2019
m. buvo vykdyti keturi kvietimai
vietos
projektams
teikti:
„Produktyvios
investicijos
į
akvakultūrą“,
„Rinkodaros
priemonės“, „Žmogiškojo kapitalo ir
bendradarbiavimo
tinkluose
skatinimas“, „ŽRVVG regiono
socialinės
gerovės
kūrimas,
pritaikant
infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir visuomenės
poreikiams“.
Gauti
7
vietos
projektai, kuriuos įgyvendinus bus
išnaudotas teritorijos išskirtinumas,
pranašumas, sudarant galimybę
įvairinti ir gerinti ekonominę veiklą,
didinti
vietos
įmonių
konkurencingumą, žuvų produktų
vartojimo skatinimą, rinkų paiešką,
didinti gyventojų užimtumą, kurti
darbo vietas, papildomus pajamų
šaltinius.
10.2.
„Iš apačios į viršų“ principas
ŽRVVG, taikydama principą „iš
apačios į viršų“, 2019 m. VPS
įgyvendinimo laiką laikėsi šio
10.2.1.
principo, aktyviai bendradarbiavo ir
įtraukė
ŽRVVG
teritorijos
bendruomenines organizacijas, kitas

savitumą ir unikalumą. Įgyvendinant VPS priemones:
„Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, „Rinkodaros
priemonės“, „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo
tinkluose skatinimas“, „ŽRVVG regiono socialinės
gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės
verslo ir visuomenės poreikiams“
bus išnaudotas
teritorijos išskirtinumas, pranašumas, sudarant galimybę
įvairinti ir gerinti ekonominę veiklą, didinti vietos įmonių
konkurencingumą, žuvų produktų vartojimo skatinimą,
rinkų paiešką, didinti gyventojų užimtumą, kurti darbo
vietas, papildomus pajamų šaltinius. ŽRVVG organizuos
seminarus potencialiems pareiškėjams, kurių metu bus
aptartos projektų idėjos, įgyvendinimo galimybės,
užtikrinant tinkamą vietos išteklių, teritorijos išskirtinumo
ir specifinių pranašumų panaudojimą.

2020-01-01 iki 2020-12-31:
Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/naujienos
http://www.vilkauda.lt/2016-2023-metulaikotarpio-kvietimai

ŽRVVG, taikydama principą „iš apačios į viršų“,
per visą VPS įgyvendinimo laiką laikysis šio principo,
aktyviai bendradarbiaus ir įtrauks ŽRVVG teritorijos
bendruomenines organizacijas, kitas NVO, pilietines
visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus. VPS
įgyvendinimo
pradžioje
ŽRVVG
organizuos
______________________
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NVO, pilietines visuomenės, verslo http://www.vilkauda.lt/veikla
(skiltyje
ir vietos valdžios atstovus.
„Valdybos posėdžiai“)
https://www.facebook.com/Vilkauda/
1)
ŽRVVG
administracijos
darbuotojai
parengė
keturių Svetainės nuorodos:
kvietimų dokumentacijos projektus, http://www.vilkauda.lt/veikla
(skiltyse
kuriuos suderino su ŽRVVG „Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių
valdybos nariais. Valdybos nariai, susirinkimai“; „ŽRVVG atstovavimas
kurie atstovauja visų sektorių renginiuose‘; „Renginiai, susiję su VPS
atstovus,
teikė
pastabas
ir įgyvendinimu“)
pasiūlymus bei patvirtino kvietimo http://www.vilkauda.lt/naujienos
dokumentaciją
valdybos http://www.vilkauda.lt/2016-2023-metuposėdžiuose.
Kvietimų
teikti laikotarpio-kvietimai
projektų paraiškas dokumentacija
yra viešinama ŽRVVG interneto
svetainėje
www.vilkauda.lt,
www.nma.lt.
2) Kvietimus teikti vietos projektų
paraiškas ŽRVVG skelbė ne tik
ŽRVVG
interneto
svetainėje
www.vilkauda.lt, www.nma.lt, bet ir
vietos spaudoje – „Lietuvos žinios“,
taip pat informacija buvo išsiųsta el.
paštu ŽRVVG turimais pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios
atstovų kontaktais.
3) Tvirtinant vietos projektus, buvo
organizuojami
vietos
projektų
atrankos posėdžiai, kuriuose bus
kviečiami dalyvauti valdybos nariai,

informacinius renginius ŽRVVG teritorijoje veikiančioms
visuomeninėms organizacijoms, verslo atstovams bei
vietos valdžios atstovams, kurių metu bus pristatyti VPS
prioritetai ir priemonės bei jų tikslai, VPS įgyvendinimo
etapai. ŽRVVG sudarys sąlygas visoms suinteresuotoms
grupėms gauti savalaikę informaciją apie VPS eigą bei
dalyvauti atskiruose VPS įgyvendinimo etapuose:
1) Rengiant kvietimų teikti projektų paraiškas
dokumentaciją. ŽRVVG administracijos darbuotojai
parengs kvietimų dokumentacijos projektą, kurį suderins
su ŽRVVG valdybos nariais. Valdybos nariai, kurie
atstovauja visų sektorių atstovus, teiks pastabas ir
pasiūlymus bei patvirtins kvietimo dokumentaciją
valdybos posėdyje. Kvietimų teikti projektų paraiškas
dokumentacija bus viešinama ŽRVVG interneto
svetainėje www.vilkauda.lt, www.nma.lt.
2) Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas. Kvietimai
teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami ne tik
ŽRVVG
interneto
svetainėje
www.vilkauda.lt,
www.nma.lt, bet ir vietos spaudoje, taip pat informacija
bus išsiųsta el. paštu ŽRVVG turimais pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovų kontaktais.
Paskelbus kvietimus bus organizuojami susitikimai su
skirtingų sektorių atstovais, siekiant paskatinti aktyviau
teikti projektų paraiškas.
3) Tvirtinant vietos projektų paraiškas. Tvirtinant
vietos projektus, bus organizuojami vietos projektų
atrankos posėdžiai, kuriuose bus kviečiami dalyvauti
valdybos nariai, kurie atstovauja pilietinės visuomenės,
verslo ir vietos valdžios atstovus, projektų vertintojai,
______________________
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kurie
atstovauja
pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios
atstovus, projektų vertintojai, vietos
pareiškėjai,
NMA
atstovai.
Valdybos sprendimai dėl vietos
projekto finansavimo buvo priimami
balsuojant,
posėdžio
darbas
protokoluojamas.
Sprendimai,
priimti valdybos posėdžio metu,
viešinami ŽRVVG internetinėje
svetainėje www.vilkauda.lt.
4) ŽRVVG sudarė sąlygas visoms
suinteresuotoms grupėms gauti
savalaikę informaciją apie VPS eigą
bei dalyvauti atskiruose VPS
įgyvendinimo etapuose.
ŽRVVG
teritorijos
gyventojų
aktyvinimo veiklas 2019 m. vykdė
pagal VPS 10 skyriuje VPS
įgyvendinimo
veiksmų
planą.
Siekiant kuo didesnio gyventojų
suinteresuotumo, aktyvumo, visa su
VPS susijusi veikla buvo nuolat
viešinama
ŽRVVG
interneto
svetainėje, susitikimų su vietos
gyventojais metu.
10.3.
Partnerystės principas
Įgyvendindama VPS ŽRVVG 2019 2020-01-01 iki 2020-12-31:
10.3.1. m. laikėsi partnerystės principo.
ŽRVVG skatindama partnerystę, 2020-07-16 organizavo renginį

vietos pareiškėjai, NMA atstovai. Valdybos sprendimai
dėl vietos projekto finansavimo priimami balsuojant,
posėdžio darbas protokoluojamas. Sprendimai priimti
valdybos posėdžio metu viešinami ŽRVVG internetinėje
svetainėje www.vilkauda.lt.
4) Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo
veiklas. ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklos
yra suplanuotos ir bus vykdomos pagal VPS 10 skyriuje
VPS įgyvendinimo veiksmų planą. Siekiant kuo didesnio
gyventojų suinteresuotumo, aktyvumo, visa su VPS
susijusi veikla bus nuolat viešinama ŽRVVG interneto
svetainėje, vietos spaudoje ir susitikimų su vietos
gyventojais metu.

Įgyvendinant VPS ŽRVVG ir toliau veiks,
laikydamasi partnerystės principo. ŽRVVG stiprins
tema partnerystę, būdama atvira visiems norintiems dalyvauti
______________________
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organizavo bendrą privataus ir
viešojo
sektoriaus
partnerių
susitikimą, skatinantį partnerystę,
keitimąsi žiniomis ir patirtimi,
abipusį
mokymąsi,
socialinio
dialogo
skatinimą
tema
„Partnerystės
stiprinimas
tarp
pilietinės visuomenės, verslo ir
vietos valdžios įgyvendinant VPS.
Kvietimų
dokumentacijos
pristatymas pagal VPS priemones ir
keliami reikalavimai vietos projektų
paraiškoms“.

tam tikruose procesuose ar norintiems tapti ŽRVVG
nariais. ŽRVVG partneriai, siekdami VPS numatytos
vizijos, toliau aktyviai dalyvaus visuose VPS
įgyvendinimo etapuose: pasirengimo, įgyvendinimo,
stebėsenos ir vertinimo. NVO, pilietinės visuomenės,
verslo, vietos valdžios atstovai dalyvaus, rengiant ir
tvirtinant VP atrankos ir įgyvendinimo taisykles, rengiant
ir tvirtinant kvietimus teikti VP paraiškas, įgyvendinant
partnerių aktyvinimo veiksmus, priimant sprendimus dėl
VP finansavimo, stebint ir vertinant VPS įgyvendinimo
Pridedami dalyvių sąrašai.
eigą bei rezultatus.
ŽRVVG skatindama partnerystę organizuos
Svetainės nuorodos:
bendrus privataus ir viešojo sektoriaus partnerių
http://www.vilkauda.lt/naujienos
mokymus, skatinančius partnerystę, keitimąsi žiniomis ir
http://www.vilkauda.lt/2020-07-16-arvydai patirtimi, abipusį mokymąsi, tinklų kūrimą, socialinio
ŽRVVG sudarė visiems norintiems https://www.facebook.com/Vilkauda/posts/ dialogo skatinimą ir pan.
tapti ŽRVVG nariais. NVO, 560092564672605
pilietinės visuomenės, verslo, vietos http://www.vilkauda.lt/veikla
(skiltyse
valdžios atstovai dalyvavo, rengiant „Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių
ir tvirtinant VP atrankos ir susirinkimai“; „Renginiai, susiję su VPS
įgyvendinimo taisykles, rengiant ir įgyvendinimu“)
tvirtinant kvietimus teikti VP https://www.facebook.com/Vilkauda/
paraiškas, įgyvendinant partnerių
aktyvinimo veiksmus, priimant
sprendimus dėl VP finansavimo,
stebint
ir
vertinant
VPS
įgyvendinimo eigą bei rezultatus.
ŽRVVG su VPS įgyvendinimo eiga,
sprendimų dėl VP finansavimo

„Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios
įgyvendinant
VPS.
Kvietimų
dokumentacijos pristatymas pagal VPS
priemones ir keliami reikalavimai vietos
projektų paraiškoms“.
Renginio vykdymo vieta (adresas): Liepų
g. 40, Arvydų k., Vilniaus rajono
savivaldybė.

Su VPS įgyvendinimo eiga, sprendimų dėl VP
finansavimo priėmimo eiga ir rezultatais, VPS pasiekimo
rezultatais ŽRVVG supažindins visus partnerius,
______________________
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10.4.

priėmimo
eiga
ir
rezultatais Svetainės nuorodos:
supažindino
visus
partnerius, http://www.vilkauda.lt/naujienos
viešindama informaciją ŽRVVG http://www.vilkauda.lt/veikla
(skiltyse
interneto
puslapyje „Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių
www.vilkauda.lt, ŽRVVG socialinio susirinkimai“; „ŽRVVG atstovavimas
tinklo Facebook paskyroje, taip pat renginiuose‘; „Renginiai, susiję su VPS
pristatydama
visuotinio
narių įgyvendinimu“).
susirinkimo, valdybos susirinkimo,
informacinių renginių metu.
Vietos finansavimo ir valdymo principas
VPS administravimo vadovas yra 2020-01-01 iki 2020-12-31:
atsakingas asmuo, kuris vykdo šią
funkciją.
Jis
atsakingas
konsultavimo
finansavimo Svetainės nuorodos:
klausimais. Konsultavimas vyksta http://www.vilkauda.lt/naujienos
telefonu, ŽRVVG biure asmeniškai. http://www.vilkauda.lt/konsultacijos

ŽRVVG organizavo renginį tema
„Vietos finansavimo ir valdymo
principo svarba. Diskusija su
10.4.1. ŽRVVG teritorijos gyventojais,
generuojant projektų idėjas bei
įgyvendinant bendrus projektus,
kurie maksimaliai prisidėtų prie
užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių
sprendimo“, kurio metu ŽRVVG
aktyvino vietos gyventojus, skatino
projektų idėjoms generuoti ir
bendradarbiavimo būdų paieškai,
kad
projektų
idėjos
būtų
įgyvendintos,
maksimaliai

2020-09-25 organizavo renginį tema
„Vietos finansavimo ir valdymo principo
svarba. Diskusija su ŽRVVG teritorijos
gyventojais, generuojant projektų idėjas
bei įgyvendinant bendrus projektus, kurie
maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų
vietos plėtros uždavinių sprendimo“.
Renginio vykdymo vieta (adresas):
Konstitucijos per. 15-13, Vilnius.

viešindama informaciją vietos spaudoje, rengdama
reportažus vietos televizijoje, ŽRVVG interneto
puslapyje www.vilkauda.lt, ŽRVVG socialinio tinklo
Facebook paskyroje, www.nma.lt, taip pat pristatydama
visuotinio narių susirinkimo, valdybos susirinkimo,
seminarų, informacinių renginių, konferencijų metu.

– ieškant galimybių suvienyti partnerių išteklius.
ŽRVVG bus tarpininkė tarp projektų partnerių, vystant
projektų idėjas, suvienijant partnerių išteklius, konsultuos
finansavimo klausimais. ŽRVVG administracijoje už šią
veiklą bus atsakingas asmuo, kuris vykdys šią funkciją.
– bendram užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių
sprendimui. ŽRVVG turi patirtį bendram užsibrėžtų
vietos plėtros uždavinių sprendimui, tai parodo
sėkmingai įgyvendinta 2010–2013 m. vietos plėtros
strategija. VPS įgyvendinimo metu bendrų užsibrėžtų
vietos plėtros uždavinių bus siekiama per vietos projektų
įgyvendinimą bei jų stebėseną. ŽRVVG numato
organizuoti mokymus, informacinius renginius, kurių
metu siekiama aktyvinti vietos gyventojus projektų
idėjoms generuoti ir bendradarbiavimo būdų paieškai,
kad projektų idėjos būtų įgyvendintos, maksimaliai
prisidedant prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių
sprendimo.

Svetainės nuorodos:
______________________
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prisidedant prie užsibrėžtų vietos
plėtros uždavinių sprendimo.

11.
Eil.
Nr.
I
11.1.

http://www.vilkauda.lt/naujienos
http://www.vilkauda.lt/2020-09-25-vilnius1
https://www.facebook.com/Vilkauda/posts/607
083466640181

HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS
Sąsaja su VPS nuostatomis

Ataskaitiniais metais įgyvendinti
veiksmai

Nuo kada iki kada buvo vykdoma

Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos
įgyvendinote ataskaitiniais metais

II

III

IV

Jaunimas
2020 m. organizuojant ŽRVVG valdymo
organo - valdybos darbą buvo užtikrintas
lygiateisis jaunų asmenų dalyvavimas bei
jaunimo interesų atstovavimas 2020 m.
VPS įgyvendinimo laikotarpiu.

11.1.1.

Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų
aktyvumo skatinimo veiklas, jauni žmonės
buvo įtraukiami į VPS įgyvendinimą,
ŽRVVG organizavo susitikimus su
jaunais žmonėmis (14 iki 29 m., 30 iki 40

Datos

2020-01-01 iki 2020-12-31:
Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/
http://www.vilkauda.lt/kontaktai;
http://www.vilkauda.lt/veikla (skiltyse
„Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių
susirinkimai“);
http://www.vilkauda.lt/valdymas;
http://www.vilkauda.lt/nariai;
http://www.vilkauda.lt/priemimo-tvarka.

ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi
įgyvendinant VPS:
– organizuojant ŽRVVG valdymo organo darbą.
Organizuojant ŽRVVG valdymo organo –
valdybos darbą – bus užtikrintas lygiateisis jaunų
asmenų dalyvavimas bei jaunimo interesų
atstovavimas visu VPS įgyvendinimo laikotarpiu.

– vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo
skatinimo veiklas. Siekiant, kad kuo daugiau jaunų
2020-07-23 susitikimas su jaunimu. Renginio žmonių įsitrauktų į VPS įgyvendinimą, bus
tema „VPS įgyvendinimas. VPS prioritetų ir naudojami įvairūs aktyvinimo būdai. ŽRVVG
priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, organizuos
susitikimus
su
jaunimo
2020-01-01 iki 2020-12-31:
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m.), kurių metu buvo generuojamos
projektų
idėjos,
kuriomis
bus
sprendžiamos jaunimo
verslumas,
aktyvumo ir kt. problemos.

nukreiptas į jaunimo problemas. Projektų idėjų
generavimas, įgyvendinant VPS, siekiant
pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę.
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal
VPS priemonę „Produktyvios investicijos į
akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVAInformacija viešinama internetiniuose SAVA-1) pristatymas“
portaluose: www.vilkauda.lt, ŽRVVG Renginio vykdymo vieta (adresas): Tvenkinių
Facebook paskyroje.
g. 1, Peliūnų k., Elektrėnų sav..
Pridedami dalyvių sąrašai.

organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis
įstaigomis, organizacijomis. Susitikimų metu bus
pristatomos
jaunimui skirtos strategijos
priemonės. Vietos žiniasklaidoje bus viešinami
gerosios praktikos pavyzdžiai, propaguojamas
jaunų žmonių (14 iki 29 m., 30 iki 40 m.)
verslumas ir aktyvumas, organizuojami vieši
renginiai: seminarai, konferencijos, forumai.
Informacija viešinama internetiniuose portaluose:
www.vilkauda.lt, www.nma.lt, vietos ir regiono
spaudoje, ŽRVVG Facebook paskyroje.

Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/naujienos;
http://www.vilkauda.lt/2020-07-23-elektrenusav
https://www.facebook.com/Vilkauda/posts/565
790677436127
Kultūra
Potencialūs pareiškėjai turėjo galimybę
asmeniškai konsultuotis su ŽRVVG
administracijos darbuotojais dėl projektų
idėjų,
jų
rengimo.
Asmeninės
konsultacijos vyko visus 2018 m. VPS
11.2.1. įgyvendinimo metus. Vietos projektų
pareiškėjai
pagal
poreikį
buvo
konsultuojami
asmeniškai
telefonu,
ŽRVVG biure.
11.2.

ŽRVVG

organizavo

konsultacinį

ŽRVVG įgyvendindama VPS vykdys
ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas,
Svetainės nuorodos:
kuriomis sieks ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų
http://www.vilkauda.lt/naujienos
bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimo, jų
http://www.vilkauda.lt/konsultacijos
kūrybingumo didinimo, bendruomeniškumo ir
pilietiškumo ugdymo:
Renginio tema „ŽRVVG teritorijos gyventojų
– Potencialūs pareiškėjai turės galimybę
ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės asmeniškai
konsultuotis
su
ŽRVVG
stiprinimas, įgyvendinant VPS“.
administracijos darbuotojais, prieš teikiant
Data: 2020-07-22
paraiškas dėl projekto idėjos tinkamumo.
– Renginio vykdymo vieta (adresas): Liepų g. 40, Asmeninės konsultacijos vyks visu VPS
2020-01-01 iki 2020-12-31:
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informacinį renginį „ŽRVVG teritorijos
gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės
tapatybės stiprinimas, įgyvendinant VPS“,
kuriame dalyvavo ŽRVVG teritorijos
vietos gyventojai, bendruomenių nariai,
atsakingi už kultūros puoselėjimą.
Renginio metu buvo teikiama informacija
apie kultūros vystymosi principus,
akcentuojama jų svarba projekto veikloje
įgyvendinant
VPS,
potencialiems
pareiškėjams pristatyti VPS įgyvendinimo
rezultatai, planuojami kvietimai, dėl
kūrybiškumo,
bendruomeniškumo
stiprinimo galimybių, vykdant vietos
projektus.

Arvydų k., Vilniaus r. sav.
Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/naujienos
http://www.vilkauda.lt/2020-07-22-arvydai

Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus)
ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo 2020-01-01 iki 2020-12-31:
skatinimo metu buvo organizuojami
susitikimai
su
vietos
gyventojais, Svetainės nuorodos:
individualios konsultacijos, kurių metu http://www.vilkauda.lt/naujienos
pristatomi įgyvendinti projektai, turėję http://www.vilkauda.lt/kontaktai.
teigiamos įtakos ŽRVVG teritorijos https://www.facebook.com/Vilkauda
darniam vystymuisi 2007-2014 m.
11.3.1.
strategijos įgyvendinimo laikotarpiu, o
potencialūs vietos projektų pareiškėjai
buvo raginami naudotis gerąja praktika.
ŽRVVG viešųjų ryšių specialistas atliko
viešinimo darbus pagal numatytą VPS
įgyvendinimo planą ir patvirtintą 2020 m.
viešinimo ir gyventojų aktyvinimo planą,

įgyvendinimo metu.
– ŽRVVG organizuos konsultacinius renginius
ŽRVVG teritorijos kultūros centrų filialų,
bibliotekų darbuotojams, kurių metu teikiama
informacija apie kultūros vystymosi principus,
akcentuojama jų svarba projekto veikloje
įgyvendinant VPS.
– Bus organizuojami informaciniai renginiai
prieš kvietimus teikti vietos projektų paraiškas,
aiškinamasi su potencialiais pareiškėjais dėl
kūrybiškumo, bendruomeniškumo stiprinimo
galimybių, vykdant vietos projektus. Bus
aiškinamasi, kokias jau vykdomas veiklas
tikslinga stiprinti ir plėsti, kokios planuojamos
kultūrinės iniciatyvos.

11.3.

ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo.
ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo
metu bus organizuojami susitikimai su vietos
gyventojais, individualios konsultacijos, kurių
metu pristatomi įgyvendinti projektai, turėję
teigiamos įtakos ŽRVVG teritorijos darniam
vystymuisi, o potencialūs vietos projektų
pareiškėjai bus raginami naudotis gerąja praktika.
Informacija viešinama interneto svetainėse:
www.vilkauda.lt, ŽRVVG socialinio tinklo
Facebook
paskyroje,
www.nma.lt,
vietos
žiniasklaidoje. ŽRVVG viešųjų ryšių specialistas
atliks viešinimo darbus pagal numatytus planus
įgyvendinant VPS, telks ir skatins gyventojus
______________________
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teikė konsultacijas telefonu, vykdė
asmenines konsultacijas ŽRVVG biure,
ŽRVVG teritorijos darnaus vystymosi ir
aplinkos būklės gerinimo klausimais.
Informacija
viešinama
interneto
svetainėse: www.vilkauda.lt, ŽRVVG
socialinio tinklo Facebook paskyroje.
11.4.
Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas
ŽRVVG įgyvendindama VPS laikėsi 2020-01-01 iki 2020-12-31:
moterų ir vyrų lygių galimybių bei
nediskriminavimo dėl tautinės kilmės, Svetainės nuorodos:
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, http://www.vilkauda.lt/naujienos
šeimyninės padėties, lytinės orientacijos http://www.vilkauda.lt/veikla
principo:
http://www.vilkauda.lt/kontaktai.
–
organizuojant
ŽRVVG
administracijos darbą. ŽRVVG valdyba,
organizuodama ŽRVVG administracijos
darbą,
atlikdama
administracijos
darbuotojų
atranką,
vadovavosi
11.4.1. kvalifikaciniais reikalavimais, nurodytais
VPS 13.2 dalyje. Kliūtimi dirbti VVG
administracijoje nebuvo tokie kriterijai
kaip tautinė kilmė, religija ar įsitikinimai,
negalia,
šeimyninė
padėtis,
lytinė
orientacija. Tiek vyrams, tiek moterims
buvo taikomi vienodi atrankos dirbti VVG
administracijoje kriterijai, taip pat buvo
sudarytos vienodos darbo ŽRVVG
administracijoje sąlygos.
–

organizuojant

ŽRVVG

veikti kartu, siekiant ŽRVVG teritorijos darnaus
vystymosi ir aplinkos būklės gerinimo.

ŽRVVG įgyvendindama VPS laikysis
moterų
ir
vyrų
lygių
galimybių
bei
nediskriminavimo dėl tautinės kilmės, religijos ar
įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės
padėties, lytinės orientacijos principo:

– organizuojant ŽRVVG administracijos darbą.
ŽRVVG valdyba, organizuodama ŽRVVG
administracijos darbą, atlikdama administracijos
darbuotojų atranką, vadovausis kvalifikaciniais
reikalavimais, nurodytais VPS 13.2 dalyje.
Kliūtimi dirbti VVG administracijoje negalės būti
tokie kriterijai kaip tautinė kilmė, religija ar
įsitikinimai, negalia, šeimyninė padėtis, lytinė
orientacija. Tiek vyrams, tiek moterims bus
taikomi
vienodi
atrankos
dirbti
VVG
administracijoje kriterijai, taip pat bus sudarytos
vienodos darbo ŽRVVG administracijoje ir
kvalifikacijos tobulinimo sąlygos.

valdymo 2020-01-01 iki 2020-12-31:
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organo darbą. Organizuojant ŽRVVG
valdybos darbą, buvo užtikrinta, kad
ŽRVVG valdyba sudarys įvairaus amžiaus
ir abiejų lyčių asmenys santykiu
40:60.Yra laikomasi principo, jog būti
išrinktam ŽRVVG valdybos nariu kliūtimi
negali būti tautinė kilmė, religija ar
įsitikinimai, negalia, šeimyninė padėtis,
lytinė orientacija.

vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų
aktyvumo skatinimo veiklas, buvo
organizuotas renginys tema „Moterų ir
vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo
skatinimas, įgyvendinant VPS“. Renginio
metu buvo pristatyti VPS prioritetai,
priemonės, generuojamos projektų idėjos,
atkreipiamas dėmesys, kad diskriminaciją
patiriančios grupės gautų visą informaciją
apie paramos galimybes.
Pristatant VPS rodiklius bei vykdant
gyventojų skatinimo veiklas, informacija
buvo teikiama internetiniame puslapyje
www.vilkauda.lt, ŽRVVG Facebook
paskyroje, informacija bus skleidžiama
įvairių renginių, susitikimų metu, kad
-

Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/
http://www.vilkauda.lt/kontaktai;
http://www.vilkauda.lt/veikla (skiltyse
„Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių
susirinkimai“);
http://www.vilkauda.lt/valdymas;
http://www.vilkauda.lt/nariai;
http://www.vilkauda.lt/priemimo-tvarka.

Renginys
tema „Moterų ir vyrų lygių
galimybių ir nediskriminavimo skatinimas,
įgyvendinant VPS“. Kvietimų dokumentacijos
pristatymas pagal VPS priemones bei keliami
reikalavimai vietos projektų paraiškoms“.
Data: 2020-11-06
Renginio vykdymo vieta (adresas): Parko g.1,
Tribonių k., Šalčininkų r. sav.
Pridedami dalyvių sąrašai.
Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/2020-11-06-tribonys

– organizuojant ŽRVVG valdymo organo
darbą. Organizuojant ŽRVVG valdybos darbą,
bus užtikrinta, kad ŽRVVG valdyba sudarys
įvairaus amžiaus ir abiejų lyčių asmenys santykiu
40:60. Bus laikomasi principo, jog būti išrinktam
ŽRVVG valdybos nariu kliūtimi negali būti
tautinė kilmė, religija ar įsitikinimai, negalia,
šeimyninė padėtis, lytinė orientacija.

– vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų
aktyvumo skatinimo veiklas, bus atkreipiamas
dėmesys, kad diskriminaciją patiriančios grupės
gautų visą informaciją apie paramos galimybes.
Šias veiklas vykdys ŽRVVG viešųjų ryšių
specialistas.
Pristatant VPS rodiklius bei vykdant
gyventojų skatinimo veiklas, informacija bus
teikiama vietinėje spaudoje, internetiniame
puslapyje www.vilkauda.lt, www.nma.lt, ŽRVVG
Facebook paskyroje, informacija bus skleidžiama
įvairių
renginių,
susitikimų
metu,
kad
diskriminaciją
patiriančios
grupės
gautų
informaciją apie paramos galimybes.

http://www.vilkauda.lt/
http://www.vilkauda.lt/naujienos;
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diskriminaciją patiriančios grupės gautų http://www.vilkauda.lt/2016-2023;
informaciją apie paramos galimybes.
http://www.vilkauda.lt/visuotiniai-nariususirinkimai.
http://www.vilkauda.lt/veikla
(skiltyse
„Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių
susirinkimai“;
„ŽRVVG
atstovavimas
renginiuose‘; „Renginiai, susiję su VPS
įgyvendinimu“);

VI DALIS. KITA INFORMACIJA
12.
Eil.
Nr.
I

VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS
Datos
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
Sąsaja su VPS nuostatomis
II

12.1.

Parengta metinė VPS įgyvendinimo ataskaita.
(pateikta ataskaita)
http://www.vilkauda.lt/

12.2.

Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita parengta ŽRVVG
administracijos darbuotojų (VPS administravimo vadovas,
finansininkas, viešųjų ryšių specialistas).
(pateikta ataskaita)

III

2020-01-01 iki 2020-12-31

2020-01-01 iki 2020-12-31

IV
Informacijos apie VPS įgyvendinimo
eigą, teikimo tvarką, įgyvendinant VPS
dalyvaujantiems
ŽRVVG
subjektams.
Vykdydama VPS stebėseną, ŽRVVG iki
vasario 1 d. teiks NMA metinę VPS
įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius metus
(nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) ir ją viešins.
Už
informacijos,
reikalingos
VPS
įgyvendinimui užtikrinti ir stebėsenai atlikti bei
ataskaitai parengti, rinkimą, sisteminimą ir
analizę bei papildomų tyrimų, susijusių su VPS
įgyvendinimu, organizavimą bus atsakingi
______________________
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12.3.

Ataskaita viešinama ŽRVVG atstovaujamos
interneto svetainėje www.vilkauda.lt.

teritorijos 2020-01-01 iki 2020-12-31

ŽRVVG administracijos darbuotojai (VPS
administravimo vadovas, finansininkas, viešųjų
ryšių specialistas).
Ataskaita
bus
viešinama
ŽRVVG
atstovaujamos teritorijos interneto svetainėje
www.vilkauda.lt.

VPS administravimo vadovas:
Gavęs ŽRVVG valdybos pritarimą, informavo NMA ir ŽŪM
apie VPS įgyvendinimo problemas, o taip pat teikė joms
siūlymus dėl jų sprendimo. Pasiūlymus teikė NMA ir ŽŪM
organizuojamuose renginiuose.
VPS administratorius:
1. Vykdė VPS įgyvendinimą.
VPS finansininkas (buhalteris):
1. Tvarkė VPS ir kitas ŽRVVG sąskaitas, finansinius srautus
bei apskaitos dokumentus pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus;
2. Rengė ir teikė finansines ataskaitas Valstybinei mokesčių
inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai,
taip pat kitoms institucijoms, turinčioms teisę reikalauti
atitinkamų ataskaitų;
3. Rengė tarpinius VPS mokėjimo prašymus paramos sutartyje
numatytu laiku;
4. Rinko, sistemino, analizavo finansinę informaciją iš įvairių
šaltinių apie VPS įgyvendinimo pažangą ir problemas ir ją
teikia VPS administravimo vadovui.
5. Saugo su VPS įgyvendinimo vidaus valdymu, stebėsena ir
vertinimu susijusius dokumentus.

2020-01-01 iki 2020-12-31

VPS
administravimo
vadovas,
VPS
finansininkas ir VPS viešųjų ryšių specialistas,
kurie yra susiję su VPS administravimu,
vykdys nuolatinį VPS įgyvendinimo valdymą ir
stebėseną pagal funkcijas aprašytas 13.1
punkte.
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VPS viešųjų ryšių specialistas:
1. Vykdė VPS, ir ŽRVVG veiklos viešinimą;
2. Organizavo informacinius renginius.
3. Formavo teigiamą ŽRVVG įvaizdį.

13.

VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS
VPS keitimo
iniciatorius

Eil.
Nr.

VPS keitimo esmė ir
priežastis

VPS dalių, kurios buvo keičiamos ataskaitiniais metais, Nr.

Kas inicijavo VPS
keitimą (VPS
vykdytoja, Agentūra,
Ministerija)?

I

II

III

IV

13.1.

Pasikeitus
administravimo
taisyklėmis.

9. dalies „ VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“
9.1.1.1. VPS priemonė „Produktyvios investicijos į
akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1)
9.1.1.1.9. „Paramos lyginamoji dalis (proc.)“

Agentūra,
Ministerija.

VPS pakeitimo data
Kada buvo pakeista VPS?

V
Žuvininkystės regiono vietos
veiklos grupė „VILKAUDA“,
2020-07-20 raštu Nr. 2020-VIL488,
gavusi
Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie LR
žemės ūkio ministerijos 202007-14 raštą Nr. BR6-4976
ir vadovaudamasi 2020 m.
birželio 8 d. ministro įsakymu
Nr. 3D-425 „Dėl Žemės ūkio
ministro 2016 m. gegužės 16 d.
įsakymo Nr. 3d-298 „Dėl
Lietuvos
žuvininkystės
sektoriaus 2014–2020 metų
veiksmų programos priemonės
„vietos
plėtros
strategijų
______________________
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įgyvendinimas“ įgyvendinimo
taisyklių
patvirtinimo“
pakeitimo“, atliko Žuvininkystės
regiono vietos veiklos grupės
„VILKAUDA“ 2016–2023 m.
vietos plėtros strategijos (toliauVPS) dalių keitimus.

14.
Eil. Nr.
I
14.1.

VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS
Pamoka
II

Siūlomi veiksmai
III
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI IŠVENGTI
BLOGJŲJŲ PAMOKŲ

BLOGOSIOS PAMOKOS

Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos
2020 metais vykdomi projektai, blogųjų pamokų nebuvo.
sankcijos
14.1.1.1.
14.1.2.
VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos
14.1.2.1.
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS
14.2.
GEROSIOS PAMOKOS
PAMOKOMS PASKATINTI
14.2.1.
2020 metais buvo sėkmingai įgyvendinami projektai.
14.2.2.
14.1.1.

15.
Eil.
Nr.
I

VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI
ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)
Sąsaja su VPS nuostatomis
Datos
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję
su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais

II

III

IV
______________________
VPS vykdytojos įgalioto atstovo
parašas ir antspaudas

47

Šios ataskaitos 6,10,11 skyriuose ŽRVVG organizuotuose
renginiuose buvo pristatomi visi VPS prioritetai ir jų
priemonės, kurie papildo ESBJRS tikslo „padidinti
gerovę“ uždavinius „Baltijos jūros regionas kaip
pirmaujantis, gilinant ir vykdant bendrąją rinką“, kadangi
ir VPS prioritetų priemonėmis, ir ESBJRS tikslo
uždaviniais siekiama vystyti žuvininkystės regiono
ekonominį konkurencingumą, naujų darbų vietų ir naujų
verslų kūrimą bei plėtrą, skatinti naujoviškų produktų
ir/arba paslaugų plėtrą, akcentuoti socialinės įtraukties
svarbą, sprendžiant klausimus pasitelkiant verslo, pilietinės
visuomenės grupes.

2020-01-01 iki
2020-12-31

Visi VPS prioritetai ir jų priemonės taip pat papildo
ESBJRS tikslo „padidinti gerovę“ uždavinius „Baltijos
jūros regionas kaip pirmaujantis, gilinant ir vykdant
bendrąją rinką“, kadangi ir VPS prioritetų priemonėmis, ir
ESBJRS tikslo uždaviniais siekiama vystyti žuvininkystės
regiono ekonominį konkurencingumą, naujų darbų vietų ir
naujų verslų kūrimą bei plėtrą, skatinti naujoviškų
produktų ir/arba paslaugų plėtrą, akcentuoti socialinės
įtraukties svarbą, sprendžiant klausimus pasitelkiant verslo,
pilietinės visuomenės grupes.

Svetainės nuorodos:
http://www.vilkauda.lt/
http://www.vilkauda.lt/naujienos;
http://www.vilkauda.lt/2016-2023;
http://www.vilkauda.lt/visuotiniai-nariu-susirinkimai.
http://www.vilkauda.lt/veikla(skiltyse
„Valdybos
posėdžiai“, „Visuotiniai narių susirinkimai“; „ŽRVVG
atstovavimas renginiuose‘; „Renginiai, susiję su VPS
įgyvendinimu“);
https://www.facebook.com/Vilkauda
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FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR)
6.

Eil.
Nr.

I
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.2.
6.1.1.3.
6.1.1.4.

6.1.1.5.

6.1.2.

6.1.2.1.
6.1.2.2.

Ši lentelė pildoma už ataskaitinius ir visus ankstesnius kalendorinius metus (nuo VPS įgyvendinimo pradžios) (pvz., jeigu VPS vykdytoja 2018 m. sausio 31 d. teikia metinę
VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m., ši lentelė pildoma už 2016–2017 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) buvo pervestos į strategijos
vykdytojų sąskaitas nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 (patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)).
Proc. nuo
Tinkamų finansuoti
išmokėtos
Proc. nuo
Proc. nuo
išlaidų pavadinimai
viešosios paramos
skirtos
skirtos
(pagal Reglamento
pagal VPS
2016
2017
2018
2019
2020 2021 2022 2023 Suma, Eur
paramos
paramos VPS
(ES) Nr. 1303/2013
administravimo
VPS
administruoti
įgyvendinti
35 str. 1 d. b), c), d)
taisykles
ir e) papunkčius)

II
VPS vykdytojos veiklos išlaidos
(iš viso):
su VPS vykdytojos darbo
teisiniais santykiais susijusios
išlaidos:
Darbo užmokestis VPS
administravimo vadovui
Darbo užmokestis VPS
buhalterinės apskaitos specialistui
ir (arba) finansininkui
Darbo užmokestis VPS
administratoriui
Komandiruočių išlaidos
VPS administravimą atliekančių
darbuotojų ir kolegialaus VPS
valdymo organo narių mokymų
išlaidos
su VPS vykdytojos veiklos
išlaikymu susijusios išlaidos (su
VPS įgyvendinimu susijusi
veiklos dalis):
kanceliarinių prekių ir popieriaus
įsigijimo (raštinės reikmenys)
ryšio paslaugų įsigijimo

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

0,00

0,00

43776,07

35188,19

32536,22

0,00

0,00

0,00

111500,48

6,92%

34,61%

79,86%

0,00

0,00

40990,84

33639,82

29713,39

0,00

0,00

0,00

104344,05

6,48%

32,39%

74,73%

19619,56

16765,73

16852,33

53237,62

3,30%

16,52%

38,13%

3703,28

3171,57

3182,30

10057,15

0,62%

3,12%

7,20%

17668,00

13702,52

9678,76

41049,28

2,55%

12,74%

29,40%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

3795,70

0,24%

1,18%

2,72%

0,00

0,00

1081,21

1176,96

1537,53

0,00

0,00

0,00

196,23

360,08

606,10

1162,41

0,07%

0,36%

0,83%

492,14

563,81

611,43

1667,38

0,10%

0,52%

1,19%
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6.1.3.1.

VPS vykdytojos visuotinių narių
susirinkimų ir kolegialaus
valdymo organo posėdžių išlaidos
VPS vykdytojos dalyvavimo
tinkluose nario mokestis
VPS vykdytojos atstovavimo
išlaidos
viešųjų paslaugų teikėjų
paslaugos
su VPS vykdytojos veiklos
išlaikymu susijusios išlaidos
(ūkio dalis):
biuro patalpų nuomos išlaidos

6.1.3.2.

biuro patalpų remonto išlaidos

6.1.2.3.
6.1.2.4.
6.1.2.5.
6.1.2.6.
6.1.3.

6.1.3.3.
6.1.3.4.
6.1.3.5.

6.1.3.6.

6.1.3.7.

6.1.3.8.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.

6.2.1.2.
6.2.1.3.

100,00

0,00

0,00

biuro patalpų įrenginių įsigijimo,
įrengimo, aptarnavimo, remonto
ir utilizavimo išlaidos
biuro baldų įsigijimo, remonto ir
utilizavimo išlaidos
biuro technikos ir įrangos
įsigijimo, aptarnavimo ir remonto
arba nuomos išlaidos
biuro patalpų komunalinių
paslaugų ir patalpų priežiūros
išlaidos
transporto priemonės
(automobilio) įsigijimo arba
išperkamosios nuomos ir
išlaikymo išlaidos
kuro išlaidos
VVG teritorijos gyventojų
aktyvinimo išlaidos (iš viso):
su darbo teisiniais santykiais
susijusios išlaidos:
darbo užmokestis pagal darbo
sutartį VPS viešųjų ryšių
specialistui
su viešųjų ryšių specialisto
komandiruotėmis susijusios
išlaidos
su viešųjų ryšių specialisto
mokymais susijusios išlaidos

100,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

300,00

0,02%

0,09%

0,21%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

665,91

0,04%

0,21%

0,48%

3360,73

0,21%

1,04%

2,41%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

532,94

532,94

0,03%

0,17%

0,38%

387,00

1619,06

0,10%

0,50%

1,16%

365,36

1208,73

0,08%

0,38%

0,87%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

100,00

292,84

153,07

220,00

1704,02

371,41

1285,30

1232,06

471,96

371,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12002,93

10161,84

5955,89

0,00

0,00

0,00

28120,63

1,75%

8,73%

20,14%

0,00

0,00

10396,34

9715,87

5305,72

0,00

0,00

0,00

25417,90

1,58%

7,89%

18,20%

10396,34

9715,87

5305,72

25417,90

1,58%

7,89%

18,20%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00%
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6.2.2.
6.2.2.1.
6.2.2.2.
6.3.

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

su VVG teritorijos gyventojų
aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių
veikla susijusios išlaidos:
VPS įgyvendinimo viešinimo
išlaidos
potencialių vietos projektų
paraiškų teikėjų mokymų išlaidos
Iš viso faktiškai pagal
mokėjimo prašymus apmokėtos
VPS administravimo išlaidos:

0,00

0,00

1606,59

445,97

650,17

1227,43

445,97

650,17

0,00

0,00

0,00

379,16
0,00

0,00

55779,00

45350,00

38492,11

0,00

0,00

0,00

2702,73

0,17%

0,84%

1,94%

2323,57

0,14%

0,72%

1,66%

379,16

0,02%

0,12%

0,27%

139621,11

8,67%

43,33%

100,00%

VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS
Vardas, pavardė
Jūratė Čiuknaitė
Pareigos
VPS administravimo vadovė
Atstovavimo pagrindas
Įstatai
Data
2021-01-26
Parašas ir antspaudas
________________________

______________________
VPS vykdytojos įgalioto atstovo
parašas ir antspaudas

