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2022 m. vasario 4 d. Nr. 15 

Nuotoliniu būdu (per programą MS Teams) 

 

Posėdis vyko - 2022 m. vasario 4 d., 11.00 val.   

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Gylys, ŽRVVG „Vilkauda“ pirmininkas, vietos projektų 

atrankos komiteto narys. 

Posėdžio sekretorė - Jūratė Čiuknaitė, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė. 

Dalyvavo:  

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

2. Mantas Graičiūnas, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

3. Daiva Kulienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

4. Dainoras Bendžaitis, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

5. Algimantas Gylys, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

6. Marina Gylienė, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas; 

7. Karolis Panasenka, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas; 

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

9. Šarūnas Nacevičius, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas; 

10. Birutė Polikevičienė, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

11. Vaida Saugūnienė, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

12. Virgilijus Pruskas, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

13. Karolina Ziminska, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

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

specialistas, vietos projektų vertintojas; 

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

16. Tomas Čižauskas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

vyriausias specialistas, vietos projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas; 

 

 

Darbotvarkė: 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Dėl ūkininko Algimanto Gylio vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-

18.1), 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. 18 pagal VPS 

I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 
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tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ 

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

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

suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir 

tvirtinimas. 

3. Dėl UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-

AKVA-6.1.1.-18.2), 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. 18 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. 

4. Dėl asociacijos „Prakusa“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.3.2.-19.1), 

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

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

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

tinkluose skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7) atrankos (Kvietimo Nr. 19 pagal 

VPS II prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės 

sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7) vietos projekto 

paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės 

vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 

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

6.3.2.-20.1), pateikto pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

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

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

gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) atrankos (Kvietimo Nr. 20 pagal VPS 

II prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės 

sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonės „ŽRVVG regiono socialinės 

gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams“ (kodas Nr. BIVP- AKVA-SAVA-2) vietos projekto paraiškos kokybės 

vertinimo rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo 

ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 

 

 

 

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininkas, Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys, įsitikino, kad dalyvaujančių vietos 

projektų atrankos komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, 

pasiekti. Posėdyje dalyvauja 13 vietos projektų atrankos komiteto narių, ir Tomas Čižauskas, 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vyriausias specialistas, vietos 

projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas. 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininkas, Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė išrinkti vietos projektų 

atrankos komiteto posėdžio sekretorę ir pasiūlė balsuoti už Jūratės Čiuknaitės kandidatūrą. 
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NUTARTA: 

1.1. Patvirtinti vietos projektų atrankos komiteto posėdžio sekretore Jūratę Čiuknaitę. 

 

Balsavo vienabalsiai. 

 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio sekretorė Jūratė Čiuknaitė supažindino su 

posėdžio darbotvarke. Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas, Žuvininkystės regiono 

vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė asociacijos „Prakusa“ 

vietos projekto pristatymą bei svarstymą perkelti į pirmą vietą (o likusių projektų eilę palikti 

taip, kaip nurodyta darbotvarkėje), nes dėl kitų projektų ir galimo privačių ir viešų interesų 

konflikto, jis turės nusišalinti nuo vietos projektų paraiškų svarstymo bei tvirtinimo. Po 

pakeitimo, vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė 

pritarti posėdžio darbotvarkei ir balsuoti. 

 

NUTARTA: 

1.2. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

 

Balsavo vienabalsiai. 

 

 

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

6.3.2.-19.1), pateikto pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos 

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

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

skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-7) atrankos (Kvietimo Nr. 19 pagal VPS II prioriteto 

„Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG 

regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS 

priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas Nr. BIVP-

AKVA-7) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir vietos projekto 

paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 

 

 

Vietos projektų atrankos komiteto sekretorė Jūratė Čiuknaitė pristatė, kad Žuvininkystės 

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

prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, 

gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

kvalifikaciją“ priemonei „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, 

Nr. BIVP-AKVA-7 yra skirta 20 000,00 Eur (1,24 proc. proc. vietos projektams skirtų lėšų). 

Kvietimo Nr. 19 lėšų suma - 20 000,00 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška - 9 984,00 

Eur., likutis -10 016,00 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas, Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „Vilkauda“ pirmininkas pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui 

Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. Nr. VILK-AKVA-6.3.2.-19.1 (pareiškėjas - 

asociacija „Prakusa“, vietos projekto pavadinimas „Žmogiškojo kapitalo kompetencijos 

ugdymas žuvininkystės sektoriuje, skatinant didinti jo įtrauktį bei konkurencingumą“, 

prašoma paramos suma - 9 984,00 Eur) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų 

suvestinę ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitą.  

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas žodžiu pristatė gautų vietos projekto paraiškų 

pagal Kvietimo Nr. 19 pagal VPS II VPS prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas 

žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir 

keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonę „Žmogiškojo 

kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, (kodas Nr. BIVP-AKVA-7) vietos 
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projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestines ir vietos projekto paraiškos 

kokybės vertinimo ataskaitas. 

Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Žmogiškojo 

kapitalo kompetencijos ugdymas žuvininkystės sektoriuje, skatinant didinti jo įtrauktį bei 

konkurencingumą“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-

AKVA-6.3.2.-19.1) 

 

Pareiškėja - asociacija „Prakusa“, bendra projekto vertė su PVM - 9 984,00 Eur, bendra 

projekto vertė be  PVM - 9 984,00 Eur,  prašoma paramos suma - 9 984,00 Eur. 

     

Projekto „Žmogiškojo kapitalo kompetencijos ugdymas žuvininkystės sektoriuje, 

skatinant didinti jo įtrauktį bei konkurencingumą“ tikslas - įsigyti mokymų paslaugas, kurios 

leistų didinti žuvininkystės sektoriuje dirbančių darbuotojų kvalifikaciją, gilinti žinias, plėtoti 

bendradarbiavimą tinkle, skatinti žmogiškąjį kapitalą, ugdyti ir gilinti žuvininkystės srities 

darbuotojų profesinius įgūdžius. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus samdomi lektoriai, 

kurie padės gilinti žinias bei įgūdžius pagal šias mokymų programas: 

• Žuvų klasės biologija, akvakultūros įmonėse auginamos žuvų rūšys ir 

reikalingos joms gyvenimo ir auginimo sąlygos. Kenkėjai ir žuvų ligų sukėlėjai 

akvakultūros įmonėse. 

• Žuvų auginimo UAS’e; atviruose gruntiniuose tvenkiniuose ir pratakiuose 

betono baseinuose technologijos. 

• Galimybių procesų akvakultūros modernizavimas. 

• Žuvų pašarai. Natūralios pašarinės bazės tvenkiniuose. 

 

 Projekto uždaviniai: 

 

Įgyvendinant šį projektą suformuluoti sekantys uždaviniai: 

1. Skatinti ir gilinti bendradarbiavimą tinkle; 

2. Žmogiškojo kapitalo motyvavimas ir skatinimas, suteikiant jiems trūkstamas 

profesines žinias. 

 

Projekto veikla:  

 

Planuojama, kad projekto trukmė bus 12 mėnesių: 

• Pasirašius paramos sutartį, bus atliekami pirkimai bei pasirenkamas lektorius, kuris 

pradės ruošti dalomąją medžiagą bei ruošti priemones praktiniams užsiėmimams; 

• Tuo pačiu laikotarpiu bus renkamos grupės žmonių tiek pradedančiųjų, tiek jau 

turinčių žinių bei norinčių jas palaikyti kvalifikaciją, mokymų laikotarpiu; 

• Bus sudaromi mokymų grafikai bei informuojami mokymų dalyviai bei 

įgyvendinimą vykdančios institucijos; 

• Atlikus šias procedūras, bus atliekami mokymai ir testuojami jų dalyviai. 

• Projekto pabaigoje bus rengiamos ir teikiamos ataskaitos įgyvendinančiai institucijai. 

Projektas atitinka Vietos projekto tikslo atitiktis žvejybos ir akvakultūros regiono vietos 

plėtros strategijos priemonės tikslui: „Skatinti žmogiškąjį kapitalą, ugdyti žuvininkystės 

srities profesinius įgūdžius ir bendradarbiavimą tinkluose“. 

 

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 
Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Paremtų vietos projektų skaičius Vnt. 1,00 

 

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

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS priemonės 

/ veiklos srities, pagal kurią 

pateiktas vietos projektas, 

FSA nurodytais atrankos 

kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija 

imama iš kokybės vertinimo 

ataskaitos.) 

1. 

Projekto įgyvendinimui 

pasitelkiamas vienas iš 

lektorių, turintis ne mažesnį 

kaip magistro kvalifikacinį 

laipsnį 

30 30 

Atitiktis nustatyta pagal informaciją 

paraiškoje - 4 skyriaus lentelės 1 

punktą - taip pat prie paraiškos 

pateiktus dokumentus - įsipareigojimą 

dėl mokymo paslaugų įsigijimo pagal 

VP administravimo taisyklių 44 

punktą. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 

30 balų. 

2. 

Projekte dalyvauja 

asociacija, įregistruota ne 

mažiau kaip prieš 2 m. iki 

paramos paraiškos 

pateikimo 

30 30 

Atitiktis nustatyta pagal informaciją 

paraiškoje - 4 skyriaus lentelės 2 

punktą - taip pat prie paraiškos 

pateiktus dokumentus - registravimo 

pažymėjimą ir įstatus; asociacija 

„Prakusa“ yra įregistruota ir veiklą 

vykdo nuo 2011-12-30 dienos. Jos 

veikla yra susijusi su žuvininkyste, jos 

veikla nurodyta įstatuose. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 

30 balų. 

3. 

Pirmumas skiriamas 

pareiškėjams, kurie 

projekte numato apmokyti 

daugiau mokymo dalyvių: 

40 10 

 

3.1. 

pareiškėjai projekte numato 

apmokyti nuo 15 iki 24 

mokymo dalyvių 

10 10 

Atitiktis nustatyta pagal paraiškos 4 

skyriaus lentelės 3.1 punkto 

informaciją, bei kartu su paraiška 

pateikiamus dokumentus - komercinius 

pasiūlymus. Numatoma, kad projekto 

metu bus organizuojami mokymai, 

kurių metu bus apmokyta ne mažiau 

kaip 20 mokymų dalyvių, kurie įgys ir 

gilins savo profesines žinias pagal šiuo 

metu turimas kvalifikacijas bei 

atliekamas funkcijas 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 

10 balų. 

3.2. 

pareiškėjai projekte numato 

apmokyti 25 ir daugiau 

mokymo dalyvių 

40 0 

 

 Iš viso: 100 70  

 

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos 

projektas surenka 70 vietos projekto atrankos kriterijų balus. Privalomas minimalus surinkti 

balų skaičius - 40. Atsižvelgiant į šią situaciją, nustatyta, jog projektas pakankamai 
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kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, todėl siūloma skirti 

paramą vietos projektui, ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui. 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas, Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys pasisakė, jog mato šio projekto naudą 

visam žuvininkystės sektoriui, ir projektas yra labai naudingas. Vietos projektų atrankos 

komiteto narys Šarūnas Nacevičius paklausė, kokie lektoriai numatomi samdyti paskaitoms. 

Pareiškėjo atstovas atsakė į klausimą.  

Prieš skelbiant balsavimą dėl projekto, vietos projektų atrankos komiteto sekretorė 

Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gauti Elektrėnų seniūnijos Abromiškių bendruomenės 

atstovės Editos Carikaitės-Šatienės, bei UAB „Bartžuvė“ atstovo Karolio Panasenkos 

prašymai dėl nusišalinimo, todėl pasiūlė jiems atsijungti nuo posėdžio. Edita Carikaitė-

Šatienė bei Karolis Panasenka laikinai atsijungė nuo MS Teams programos.  

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas, Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų 

atrankos komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimantas Gylys, vadovaujantis Žvejybos ir 

akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 

administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. 

spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų 

pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 108 punktu 

bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pateiktą vietos 

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

projektui „Žmogiškojo kapitalo kompetencijos ugdymas žuvininkystės sektoriuje, 

skatinant didinti jo įtrauktį bei konkurencingumą“ (vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas Nr. VILK-AKVA-6.3.2.-19.1, pareiškėjas - asociacija „Prakusa“, pagal 

Kvietimo Nr. 19 VPS II VPS prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir 

visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės 

sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, (kodas Nr. BIVP-AKVA-7), ir projektą teikti 

tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui ir pasiūlė už tai balsuoti. 

 

NUTARTA:  

2.1. Skirti paramą vietos projektui „Žmogiškojo kapitalo kompetencijos ugdymas 

žuvininkystės sektoriuje, skatinant didinti jo įtrauktį bei konkurencingumą“ (vietos 

projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILK-AKVA-6.3.2.-19.1, 

pareiškėjas - asociacija „Prakusa“, pagal Kvietimo Nr. 19 VPS II VPS prioriteto 

„Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant 

ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

kvalifikaciją“ VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose 

skatinimas“, (kodas Nr. BIVP-AKVA-7), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui. 

 

Balsavo vienbalsiai.  

 

 

 

     Edita Carikaitė-Šatienė bei Karolis Panasenka grįžo į posėdį.  
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Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas, Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys pateikė prašymą nusišalinti, ir pasiūlė 

vietos projektų atrankos komiteto pirmininke sekančių klausimų svarstymui rinkti Vaidą 

Saugūnienę  ir pasiūlė balsuoti už jos  kandidatūrą. 

 

NUTARTA: 

      Patvirtinti vietos projektų atrankos komiteto pirmininke Vaidą Saugūnienę. 

   

Balsavo vienabalsiai. 

 

 

3. SVARSTYTA.  Dėl ūkininko Algimanto Gylio vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-

AKVA-6.1.1.-18.1), 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. 18 pagal VPS I 

prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant 

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

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

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

kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.  

     

Vietos projektų atrankos komiteto sekretorė Jūratė Čiuknaitė pristatė, kad Žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos I VPS 

prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant 

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

„Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1 yra skirta 

1 045 707,00 Eur (65,00 proc. proc. vietos projektams skirtų lėšų). Kvietimo Nr. 18 lėšų suma 

- 348 569,00 Eur. Gautos dvi vietos projektų paraiškos - prašoma paramos suma 335 139,66 

Eur., likutis -13 429,34 Eur. 

Patvirtinti vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė 

pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. VILK-

AKVA-6.1.1.-18.1 (pareiškėjas - ūkininkas Algimantas Gylys, vietos projekto pavadinimas 

„Inovatyvios investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“, prašoma paramos suma - 168 000,00 

Eur) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinę ir vietos projektų paraiškų 

kokybės vertinimo ataskaitą.  

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas žodžiu pristatė gautų vietos projekto paraiškų 

pagal Kvietimo Nr. 18 pagal VPS I VPS prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus 

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

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

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

suvestines ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitas. 

Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Inovatyvios 

investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) 

kodas VILK-AKVA-6.1.1.-18.1) 

 

Pareiškėjas - ūkininkas Algimantas Gylys, bendra projekto vertė su PVM - 254 100,00 

Eur, bendra projekto vertė be PVM - 210 000,00 Eur, prašoma paramos suma - 168 000,00 

Eur. 

     

Projekto „Inovatyvios investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ tikslas - įsigyti naują 

inovatyvią techniką (kombainą), kuri leis sumažinti akvakultūros produkcijos auginimo 

sąnaudas, tuo būdu padidinant ūkininko pajamas ir suteikiant galimybę konkuruoti su kitais 
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akvakultūros ūkiais. Įsigijus naują inovatyvią techniką padidės ūkio  konkurencingumas, 

gyvybingumas. Šiuo metu ūkininkas savo auginamus karpius šeria savo nuosavybės teise 

priklausančiuose sklypuose  užaugintais pašarais. Reikalingą techniką su operatoriais pašarų 

auginimui ir derliaus nuėmimui ūkininkas nuomojasi iš greta esančių ūkių. Deja bet ne visą 

reikalingą įrangą ir techniką pavyksta gauti laiku, todėl išauga pašarų auginimo ir tvenkinių 

priežiūros išlaidos. Dalies technikos ir įrangos neįmanoma gauti reikiamu metu arba tokia 

paslauga yra labai brangi, todėl ūkininkas nusprendė įsigyti kombainą reikalingą derliaus 

nuėmimui. Numatomas įsigyti naujausios kartos kombainas su 300 kW galios varikliu ir 

įdiegtomis inovatyviomis technologijomis yra daug pranašesnis už kaimyniniuose ūkiuose 

naudojamus, nes žaliajam kursui keliamus reikalavimus, naudoją mažiau kuro ir tepalų, yra 

žymiai našesnis už savo pirmtakus, todėl palieka žymiai mažesnį CO2 pėdsaką. Tokiu būdu 

turėdamas nuosavą kombainą jis galės ūkyje įdiegti inovatyvią žuvies auginimo technologiją , 

grūdus pašarams nuimti kiekvieną dieną ir šviežiu pašaru šerti žuvis. 

Projekto „Inovatyvios investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ tikslas - ūkio 

konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, naujų darbo vietų kūrimas, įskaitant saugos ir 

darbo sąlygų gerinimą. Įsigijus naują inovatyvų kombainą ūkio gamybinėms reikmėms ir 

naudojant inovatyvią šėrimo technologiją, kuri bus naujovė žuvininkystės gamybos veikloje, 

nes bus pirma tokia ŽRVVG „Vilkauda“ veikimo teritorijoje. Be visa to, numatoma, kad 

kombaine bus integruota saulės elektrinė kurios pagaminta elektros energija bus naudojama 

kombainui eksploatuoti. Atsinaujinančių energijos išteklių pagalba pagamintą elektros 

energiją naudoti gamyboje kilo dėl ES tvaraus ir integracinio augimo strategijos – žaliojo 

kurso. Šia strategija siekiama skatinti ekonomiką, gerinti žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę 

bei rūpintis gamta. Jos tikslas - pasiekti, kad Europa taptų pirmuoju neutralaus poveikio 

klimatui žemynu. Projekto metu bus sukurtos dvi naujos darbo vietos (1,6 etato), kombaino 

operatoriui ir pagalbiniam darbininkui. 

 

 Projekto uždaviniai: 

 

Įgyvendinant šį projektą suformuluoti sekantys uždaviniai: 

1. Skatinti  ūkio gamybos potencialą; 

2. Modernizuoti ūkio techninę bazę, įsigyjantį kombainą (1 vnt.); 

3. Įvairinti ūkio veiklą; 

4. Sukurti 1,60 etato naujas 40 m. (imtinai) ir jaunesniems asmenims darbo vietas ir jas 

išlaikyti kontrolės laikotarpiu. 

 

Projekto veikla:  

 

Vietos plėtros strategijos pagrindinis 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. Ūkininko Algimanto Gylio projektas 

pilnai atitiks šiuos tikslus: bus užtikrintas naujos inovatyvios žuvų šėrimo technologijos 

naudojimas ir sumažinta gamybos savikaina, kas leis įmonei būti konkurencingai kitų įmonių 

atžvilgiu. Sumažėjus savikainai, padidės ūkio pelnas. 

Projektas bus pradėtas įgyvendinti gavus sprendimą skirti paramą projektui įgyvendinti. 

Planuojama, kad projektas bus pradėtas įgyvendinti 2022-04-30 ir bus užbaigtas iki 2022-08-

30 Įgyvendinant projektą bus įsigytas naujas inovatyvus naujausios kartos kombainas su 

integruota saulės elektrine. Projektas bus įgyvendinamas vienu etapu. Mokėjimo prašymą 

numatoma pateikti iki 2022-08-30 d.: 

                                 

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 
Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Sukurtas darbo vietų skaičius Vnt. 1,60 
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2. 

Sukurtas darbo vietų skaičius 40 m. (imtinai) ir 

jaunesniems asmenims  (priėmimo į darbą 

metu) 

Vnt. 1,60 

3. Bendras išlaikytas darbo vietų skaičius Vnt. 1,60 

 

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

 
Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo ataskaitos.) 

1. 

Projekto kontrolės 

laikotarpiu išlaikytas 

darbo vietų skaičius, kuris 

yra sukurtas iki paraiškos 

pateikimo dienos 

(ataskaitiniais metais 

buvęs darbuotojų skaičius 

lyginamas su projekto 

kontrolės laikotarpiu, 

pradedant pirmaisiais 

metais po projekto 

įgyvendinimo pabaigos 

metų, esančiu darbuotojų 

skaičiumi) (vertinama 

visos darbo vietos 

ekvivalentu). 

10 0 - 

2. 

Pirmumas skiriamas 

pareiškėjams, kurie 

projekte numato sukurti 

didesnį naujų darbo vietų 

skaičių (vertinama visos 

darbo vietos ekvivalentu) 

25 20 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 10 lentelės 10.2.2. punktą. 

Ūkininkas Algimantas Gylys projekto 

įgyvendinimo metu numato sukurti 2 

naujas darbo vietas (1,60 etato) ir jas 

išlaikyti kontrolės laikotarpiu. Naujų 

darbų vietų sukūrimas atsispindi 

paraiškos informacijoje. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 20 

balų. 

2.1. 

pareiškėjams, kurie projekte 

numato sukurti daugiau kaip 

2,00 naujas darbo vietas; 

25 0  

2.2. 

pareiškėjams, kurie projekte 

numato sukurti daugiau nei  

1,50, tačiau ne daugiau kaip 

2,00 naujas darbo vietas; 

20 20  

2.3. 

pareiškėjams, kurie projekte 

numato sukurti  1,50 naujas 

darbo vietas; 

10 0  

3. 

Pirmumas bus teikiamas 

tiems pareiškėjams, kurie 

kurs naujas darbo vietas 

40 m. (imtinai) ir 

jaunesniems asmenims  

(priėmimo į darbą metu) 

25 20 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 10 lentelės 10.3.2. punktą. 

Ūkininkas Algimantas Gylys projekto 

įgyvendinimo metu numato sukurti 2 

naujas darbo vietas (1,60 etato) 40 m. 

(imtinai) ir jaunesniems asmenims ir jas 

išlaikyti kontrolės laikotarpiu. Naujų 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo ataskaitos.) 

darbų vietų sukūrimas atsispindi 

paraiškos informacijoje. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 20 

balų. 

3.1. 

pareiškėjams, kurie numato 

sukurti daugiau kaip  2,00 

naujas darbo vietas ir 

priimti į darbą 40 m. 

(imtinai) ir jaunesnius 

asmenis; 

25 0  

3.2. 

pareiškėjams, kurie sukurs 

daugiau nei  1,50, tačiau ne 

daugiau kaip 2,00 naujas 

darbo vietas ir priims į 

darbą 40 m. (imtinai) ir 

jaunesnius asmenis; 

20 20  

3.3. 

pareiškėjams, kurie sukurs  

1,50 naujas darbo vietas ir 

priims į darbą 40 m. 

(imtinai) ir jaunesnius 

asmenis; 

10 0  

4. 

Pareiškėjas vykdo 

akvakultūros ekologiškų 

žuvų produktų gamybą ir  

jam yra suteiktas 

veterinarinis patvirtinimas 

ar registravimas 

20 0 - 

5. 

Pirmumas bus teikiamas 

įmonėms, kurios yra 

įregistruotos ne mažiau 

kaip prieš du metus iki 

paraiškos pateikimo datos 

ir VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo 

verslo centrui pateikė 

duomenis apie 

akvakultūros produkciją 

ataskaitiniais metais, 

užaugina ir realizuoja 

produkcijos ne mažiau 

kaip 40 tonų per metus 

20 20 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 10 lentelės 10.5. punktą bei 

kartu su paraiška pateiktus dokumentus. 

Ūkininkas Algimantas Gylys ūkį 

įregistravęs ir veiklą vykdo nuo 2014 m.  

Ūkininkas Algimantas Gylys deklaravo, 

kad 2020 m. užaugino ir realizavo 83 

300,00 kg akvakultūros produkcijos. 

Kartu su paraiška pateiktas ūkio 

registravimo pažymėjimas; VĮ Žemės 

ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 

2021-02-05 pažyma Nr. 1S-706. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją ir 

dokumentus, už šį kriterijų vietos 

projektas surenka 20 balų. 

 Iš viso: 100 60  

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos 

projektas surenka 60 vietos projekto atrankos kriterijų balus. Privalomas minimalus surinkti 

balų skaičius - 40. Atsižvelgiant į šią situaciją, nustatyta, jog projektas pakankamai 

kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, todėl siūloma skirti 
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paramą vietos projektui, ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui. 

Papildomų klausimų dėl projekto komiteto nariai neturėjo. Prieš skelbiant balsavimą dėl 

projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gauti Tribonių kaimo bendruomenės atstovo 

Algimanto Gylio, bei UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ atstovės Marinos Gylienės 

prašymai dėl nusišalinimo, todėl pasiūlė jiems atsijungti nuo posėdžio. Algimantas Gylys bei 

Marina Gylienė laikinai atsijungė nuo MS Teams programos.  

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Vaida Saugūnienė įsitikino, kad 

dalyvaujančių vietos projektų atrankos komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo 

reglamento 18 punkte, pasiekti. Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Vaida 

Saugūnienė, vadovaujantis Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros 

vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų 

veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo 

taisyklių patvirtinimo“, 108 punktu bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „Vilkauda“ pateiktą vietos projektų kokybės vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią 

rekomendaciją: skirti paramą vietos projektui „Inovatyvios investicijos žuvininkystės ūkio 

plėtrai“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) VILK-AKVA-6.1.1.-18.1, 

pareiškėjas - ūkininkas Algimantas Gylys, pagal Kvietimo Nr. 18 VPS I VPS prioriteto 

„Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas 

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

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

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

 

NUTARTA:  

3.1. Skirti paramą vietos projektui „Inovatyvios investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ 

(vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.-18.1, 

pareiškėjas - ūkininkas Algimantas Gylys, pagal Kvietimo Nr. 18 VPS I VPS prioriteto 

„Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant 

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

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

AKVA-SAVA-1), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

 

Balsavo vienbalsiai. 

 

 

 Algimantas Gylys bei Marina Gylienė grįžo į posėdį. 

 

4. SVARSTYTA.  Dėl UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ vietos projekto (paraiškos Nr. 

VILK-AKVA-6.1.1.-18.2), 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. 18 pagal VPS I 

prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant 

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

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

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

kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.  

     

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė pristatyti vietos 

projektų vertintojui Martynui Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-
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18.2 (pareiškėjas - UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“, vietos projekto pavadinimas 

„Investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“, prašoma paramos suma - 167 139,66 Eur) vietos 

projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinę ir vietos projektų paraiškų kokybės 

vertinimo ataskaitą.  

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas žodžiu pristatė gautų vietos projekto paraiškų 

pagal Kvietimo Nr. 18 pagal VPS I VPS prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus 

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

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

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

suvestines ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitas. 

Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Investicijos 

žuvininkystės ūkio plėtrai“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas 

VILK-AKVA-6.1.1.-18.2) 

 

Pareiškėjas - UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“, bendra projekto vertė su PVM - 

252 798,74 Eur, bendra projekto vertė be PVM - 208 924,58 Eur, prašoma paramos suma - 

167 139,66 Eur. 

     

Projekto „Investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ tikslas - bendrovės konkurencingumo 

bei gyvybingumo didinimas, naujų darbo vietų kūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų 

gerinimą. Įsigijus 330 kW instaliuotos galios saulės elektrinę, kuri per metus pagamins apie 

300000 kWh elektros energijos skirtos ūkio gamybinėms reikmėms. Idėja pastatyti saulės 

elektrinę ir jos pagamintą elektros energiją naudoti gamyboje kilo dėl ES tvaraus ir 

integracinio augimo strategijos - žaliojo kurso. Šia strategija siekiama skatinti ekonomiką, 

gerinti žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę bei rūpintis gamta. Jos tikslas - pasiekti, kad 

Europa taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Daugiausiai elektros energijos 

sunaudojama užvandenijant žuvininkystės tvenkinius kovo - spalio mėn. Didžioji dalis 

elektros bus gaminama šiuo laikotarpiu ir dienos metu, kai jos yra sunaudojama daugiausiai. 

Iki šiol ūkyje tvenkinių užvandenijimui daugiausiai buvo naudojama elektros energija 

naktiniu tarifu, nes jis yra žymiai mažesnis negu dieninis. Eksploatuojant nuosavą saulės 

elektrinę užvandenijama bus dienos metu, tai bus daroma dėl kelių priežasčių: pirmiausiai, 

kad tiesiogiai sunaudoti kaip galima daugiau pagamintos elektros energijos, nes pagamintos 

elektros energijos perdavimas pasaugojimui jos savikainą padidina du kartus; antra, pagerinti 

ūkio darbuotojų darbo sąlygas, eliminuojant naktinio darbo pamainas, palengvinant 

operatyvinį vandens tyrimų atlikimą ir dėl to greitesnį reagavimą į vandens kokybės 

pagerinimui skirtų priemonių panaudojimą. Tai leis reikšmingai sumažinti elektros energijos 

sąnaudas ir eliminuoti energijos resursų brangimo įtaką produkcijos savikainai, kas ypatingai 

aktualu šiuo metu smarkiai brangstant elektros energijai. Saulės elektrinės gaminamos 

energijos panaudojimas žuvininkystės gamybos veikloje yra inovatyvus, nes bus pirmas toks 

ŽRVVG „Vilkauda“ veikimo teritorijoje. Projekto metu bus sukurtos dvi naujos darbo vietos 

(1,6 etato), darbuotojai  dirbs elektros ūkio priežiūroje. Projektu siekiama įsigyti modernią 

inovatyvią įrangą - saulės elektrinę kurios pagamintos elektros energijos pagalba bus mažiau 

perkama elektros energijos, kuri šiuo metu yra labai brangi ir sumažinama produkcijos 

savikaina. Be to šiuo inovatyviu projektu bus prisidedama prie atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybos , kad pasiekti privalomą atsinaujinančiosios energijos dalį ES energijos rūšių 

derinyje padidinimą iki 40 proc. 2030 metais ir Žaliojo kurso įgyvendinimo, sumažinti 

energetinę nepriklausomybę nuo išorės. 

 

 Projekto uždaviniai: 

 

Įgyvendinant šį projektą suformuluoti sekantys uždaviniai: 

1. Skatinti  įmonės gamybos potencialą, panaudojant naujas, aplinkai nekenksmingas ir 

saugias technologijas; 
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2. Modernizuoti įmonės techninę bazę, įsigyjantį saulės elektrinę (330 kW galingumo); 

3. Įvairinti įmonės veiklą; 

4. Sukurti 1,60 etato naujas 40 m. (imtinai) ir jaunesniems asmenims darbo vietas ir jas 

išlaikyti kontrolės laikotarpiu. 

 

Projekto veikla:  

 

Vietos plėtros strategijos pagrindinis 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. UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ 

projektas pilnai atitiks šiuos tikslus: bus užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos 

tiekimas eliminuojant išorinius veiksnius ir sumažinta gamybos savikaina, kas leis įmonei būti 

konkurencingai kitų įmonių atžvilgiu. Sumažėjus savikainai, padidės įmonės pelnas. 

Įgyvendinus projektą bus sukurtos dvi naujos darbo vietos. 

Projekto „Investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ tikslas - bendrovės konkurencingumo bei 

gyvybingumo didinimas, naujų darbo vietų kūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų 

gerinimą. Įsigijus 330 kW instaliuotos galios saulės elektrinę, kuri per metus pagamins apie 

300000 kWh elektros energijos skirtos ūkio gamybinėms reikmėms. 

Projektas bus pradėtas įgyvendinti gavus sprendimą skirti paramą projektui įgyvendinti. 

Planuojama, kad projektas bus pradėtas įgyvendinti 2022-04-30 ir bus užbaigtas iki 2022-10-

30 Įgyvendinant projektą bus įsigyta 330 kW instaliuotos galios saulės elektrinė. Projektas 

bus įgyvendinamas vienu etapu. Mokėjimo prašymą numatoma pateikti iki 2022-10-30 d.: 

                                 

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 
Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Sukurtas darbo vietų skaičius Vnt. 1,60 

2. 

Sukurtas darbo vietų skaičius 40 m. (imtinai) ir 

jaunesniems asmenims  (priėmimo į darbą 

metu) 

Vnt. 1,60 

3. Bendras išlaikytas darbo vietų skaičius Vnt. 33,60 

 

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

 
Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo ataskaitos.) 

1. 

Projekto kontrolės 

laikotarpiu išlaikytas 

darbo vietų skaičius, kuris 

yra sukurtas iki paraiškos 

pateikimo dienos 

(ataskaitiniais metais 

buvęs darbuotojų skaičius 

lyginamas su projekto 

kontrolės laikotarpiu, 

pradedant pirmaisiais 

metais po projekto 

10 0 - 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo ataskaitos.) 

įgyvendinimo pabaigos 

metų, esančiu darbuotojų 

skaičiumi) (vertinama 

visos darbo vietos 

ekvivalentu). 

2. 

Pirmumas skiriamas 

pareiškėjams, kurie 

projekte numato sukurti 

didesnį naujų darbo vietų 

skaičių (vertinama visos 

darbo vietos ekvivalentu) 

25 20 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 10 lentelės 10.2.2. punktą. 

UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ 

projekto įgyvendinimo metu numato 

sukurti 2 naujas darbo vietas (1,60 etato) 

ir jas išlaikyti kontrolės laikotarpiu. 

Naujų darbų vietų sukūrimas atsispindi 

paraiškos informacijoje. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 20 

balų. 

2.1. 

pareiškėjams, kurie projekte 

numato sukurti daugiau kaip 

2,00 naujas darbo vietas; 

25 0  

2.2. 

pareiškėjams, kurie projekte 

numato sukurti daugiau nei  

1,50, tačiau ne daugiau kaip 

2,00 naujas darbo vietas; 

20 20  

2.3. 

pareiškėjams, kurie projekte 

numato sukurti  1,50 naujas 

darbo vietas; 

10 0  

3. 

Pirmumas bus teikiamas 

tiems pareiškėjams, kurie 

kurs naujas darbo vietas 

40 m. (imtinai) ir 

jaunesniems asmenims  

(priėmimo į darbą metu) 

25 20 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 10 lentelės 10.3.2. punktą. 

UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ 

projekto projekto įgyvendinimo metu 

numato sukurti 2 naujas darbo vietas 

(1,60 etato) 40 m. (imtinai) ir 

jaunesniems asmenims ir jas išlaikyti 

kontrolės laikotarpiu. Naujų darbų vietų 

sukūrimas atsispindi paraiškos 

informacijoje. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 20 

balų. 

3.1. 

pareiškėjams, kurie numato 

sukurti daugiau kaip  2,00 

naujas darbo vietas ir 

priimti į darbą 40 m. 

(imtinai) ir jaunesnius 

asmenis; 

25 0  

3.2. 

pareiškėjams, kurie sukurs 

daugiau nei  1,50, tačiau ne 

daugiau kaip 2,00 naujas 

darbo vietas ir priims į 

darbą 40 m. (imtinai) ir 

jaunesnius asmenis; 

20 20  

3.3. pareiškėjams, kurie sukurs  10 0  
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo ataskaitos.) 

1,50 naujas darbo vietas ir 

priims į darbą 40 m. 

(imtinai) ir jaunesnius 

asmenis; 

4. 

Pareiškėjas vykdo 

akvakultūros ekologiškų 

žuvų produktų gamybą ir  

jam yra suteiktas 

veterinarinis patvirtinimas 

ar registravimas 

20 0 - 

5. 

Pirmumas bus teikiamas 

įmonėms, kurios yra 

įregistruotos ne mažiau 

kaip prieš du metus iki 

paraiškos pateikimo datos 

ir VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo 

verslo centrui pateikė 

duomenis apie 

akvakultūros produkciją 

ataskaitiniais metais, 

užaugina ir realizuoja 

produkcijos ne mažiau 

kaip 40 tonų per metus 

20 20 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 10 lentelės 10.5. punktą bei 

kartu su paraiška pateiktus dokumentus. 

UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ 

įregistruota ir veiklą vykdo nuo 1990 m.  

UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ 

deklaravo, kad 2020 m. užaugino ir 

realizavo 302 003,60 kg akvakultūros 

produkcijos. 

Kartu su paraiška pateiktas įmonės 

registravimo pažymėjimas; VĮ Žemės 

ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 

2021-02-05 pažyma Nr. 1S-703. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją ir 

dokumentus, už šį kriterijų vietos 

projektas surenka 20 balų. 

 Iš viso: 100 60  

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos 

projektas surenka 60 vietos projekto atrankos kriterijų balus. Privalomas minimalus surinkti 

balų skaičius - 40. Atsižvelgiant į šią situaciją, nustatyta, jog projektas pakankamai 

kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, todėl siūloma skirti 

paramą vietos projektui, ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui. 

Papildomų klausimų dėl projekto komiteto nariai neturėjo. Prieš skelbiant balsavimą dėl 

projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gauti Tribonių kaimo bendruomenės atstovo 

Algimanto Gylio, bei UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ atstovės Marinos Gylienės 

prašymai dėl nusišalinimo, todėl pasiūlė jiems atsijungti nuo posėdžio. Algimantas Gylys bei 

Marina Gylienė laikinai atsijungė nuo MS Teams programos.  

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Vaida Saugūnienė įsitikino, kad 

dalyvaujančių vietos projektų atrankos komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo 

reglamento 18 punkte, pasiekti. Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Vaida 

Saugūnienė, vadovaujantis Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros 

vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų 

veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo 
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taisyklių patvirtinimo“, 108 punktu bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „Vilkauda“ pateiktą vietos projektų kokybės vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią 

rekomendaciją: skirti paramą vietos projektui „Investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ 

(vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) VILK-AKVA-6.1.1.-18.2, pareiškėjas - 

UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“, pagal Kvietimo Nr. 18 VPS I VPS prioriteto 

„Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas 

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

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

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

 

 

NUTARTA:  

4.1. Skirti paramą vietos projektui „Investicijos žuvininkystės ūkio plėtrai“ (vietos 

projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.-18.2, 

pareiškėjas - UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“, pagal Kvietimo Nr. 18 VPS I VPS 

prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant 

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

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

AKVA-SAVA-1), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

 

Balsavo vienbalsiai. 

 

Algimantas Gylys bei Marina Gylienė grįžo į posėdį. 

 

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

AKVA-6.3.2.-20.1), pateikto pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

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

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

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

AKVA-SAVA-2) atrankos (Kvietimo Nr. 20 pagal VPS II prioriteto „Infrastruktūros 

pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono 

socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonės 

„ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir 

visuomenės poreikiams“ (kodas Nr. BIVP- AKVA-SAVA-2) vietos projekto paraiškos 

kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo 

ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 

     

Vietos projektų atrankos komiteto sekretorė Jūratė Čiuknaitė pristatė, kad Žuvininkystės 

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

prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, 

gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

kvalifikaciją“ priemonei „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant 

infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2 

yra skirta 525 970,40 Eur (32,70 proc. proc. vietos projektams skirtų lėšų). Kvietimo Nr. 20 

lėšų suma - 131 492,60 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška - prašoma paramos suma 

129 036,53 Eur, likutis - 2 456,07 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė 

pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. VILK-

AKVA-6.3.2.-20.1 (pareiškėjas - Tribonių kaimo bendruomenė, vietos projekto pavadinimas 

„Pastato (unikalus Nr.8597-6014-8020) rekonstrukcija, įkuriant poilsio nakvynės namus ir jį 

pritaikant bendruomenės poreikiams“, prašoma paramos suma - 129 036,53 Eur) vietos 

projektų paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinę ir vietos projektų paraiškų kokybės 

vertinimo ataskaitą.  
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Posėdžio metu vietos projektų vertintojas žodžiu pristatė gautų vietos projekto paraiškų 

pagal Kvietimo Nr. 20 pagal VPS II VPS prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas 

žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir 

keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonę „ŽRVVG regiono 

socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams“, (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo 

rezultatų suvestines ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitas. 

Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Pastato (unikalus 

Nr.8597-6014-8020) rekonstrukcija, įkuriant poilsio nakvynės namus ir jį pritaikant 

bendruomenės poreikiams“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas 

VILK-AKVA-6.3.2.-20.1) 

 

Pareiškėjas - Tribonių kaimo bendruomenė, bendra projekto vertė su PVM - 137 272,91 

Eur, bendra projekto vertė be PVM - 113 882,57 Eur, prašoma paramos suma - 129 036,53 

Eur. 

     

Projekto „Pastato (unikalus Nr.8597-6014-8020) rekonstrukcija, įkuriant poilsio 

nakvynės namus ir jį pritaikant bendruomenės poreikiams“ tikslas - įkurti poilsio–nakvynės 

namus ir pagerinti bendruomenės narių sąlygas organizuojant renginius, priimant kviestinius 

svečius ilgesniam laikui, suteikiant jiems ir apgyvendinimo paslaugas.  

Įgyvendinus projektą, bus įkurti Triboniu kaimo bendruomenės poilsio–nakvynės 

namai, kus bus įrengtos: gyvenamosios patalpos, sanmazgai, katilinė, pagalbinės ir 

inventoriaus patalpos. 

Bendruomenė yra visuomeninė organizacija, neužsiima komercine veikla, o išlaidos, 

kaip ir kiekvienam turto savininkui ir renginių organizatoriui, yra gan didelės. Bendruomenė 

nėra sukaupusi reikiamo lėšų kiekio statinio rekonstrukcijai, todėl nutarta kreiptis dėl paramos 

gavimo  į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilkauda“ pagal vietos plėtros 2016–

2023 m. strategijos  antro prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir 

visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės 

sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ priemonę „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės 

verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant 

žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“. 

Šalčininkų rajono Tribonių kaimo bendruomenė nusprendė teikti paraišką, prašant 

finansavimo pastato rekonstravimui ir poilsio-nakvynės namų įrengimui. Šis vietos projektas 

yra viešojo pobūdžio, teiks didelę visuomeninę naudą ir tenkins viešuosius poreikius. 

Tribonių kaimo bendruomenė, įgyvendinusi projektą, negaus pelno, nes jis skirtas viešųjų 

Šalčininkų rajono savivaldybės Gerviškių seniūnijos Tribonių kaimo ir aplinkiniuose 

kaimuose gyvenančių asmenų bei  atvykusių svečių poreikių tenkinimui. 

 

 Projekto uždaviniai: 

 

Įgyvendinant šį projektą suformuluoti sekantys uždaviniai: 

1. Atlikti pastato rekonstrukciją, paskirties keitimą ir įrengti  poilsio–nakvynės svečių 

namus;  

2. Poilsio–nakvynės svečių namus pritaikyti bendruomenės poreikiams ir vykdyti aktyvią 

įvairių renginių bendruomenės veiklą. 

 

Projekto veikla:  

 

Bendruomenė vienija narius bendrai veiklai, stiprina tarpusavio bendradarbiavimą, 

bendradarbiauja su seniūnijos mokyklomis bei kultūros įstaigomis, žuvininkystės sektoriaus 

atstovais, organizuojant seniūnijos tradicinius, sportinius renginius, kultūrinius bendruomenės 

narių renginius. Bendruomenės dėka organizuojamos tradicinės šventės, per Užgavėnes 
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persirengėlių eitynės, lašininio ir kanapinio kovos, Morės deginimas, per Jonines pinami 

šventiniai vainikai, rudenį - organizuojama derliaus nuėmimo šventė, žiemą, kaip minėta, 

kalėdinės eglės įžiebimo šventė. Tribonių kaimo bendruomenė, vykdydama veiklą susidūrė su 

problema. Šiuo metu organizuodama kelių dienų renginius ir norėdama suteikti galimybę 

apsigyventi svečiams iš aplinkinių kaimo bendruomenių bei atvykstančių svečių iš kitų 

rajonų, svečių iš užsienio, Tribonių kaimo bendruomenė negali suteikti tokios galimybės. Tad 

kokybiškam renginių ir visuomeninio darbo organizavimui, būtina įsteigti Tribonių kaimo 

bendruomenės poilsio–nakvynės namus. Tribonių kaimo bendruomenė ateityje planuoja 

kviesti svečius į organizuojamus renginius ir iš artimu ES šalių, pavyzdžiui Lenkijos ar 

Latvijos. Įsteigus Tribonių kaimo bendruomenės poilsio ir nakvynės namus, bus sukurta 

tinkama aplinka tolesnei bendruomenės veiklai vykdyti, bus sudarytos tinkamos sąlygos 

bendruomenės narių ir jos svečių ilgesniam apsilankymui, įskaitant apgyvendinimą. 

Dabartiniu metu statinio, kuriame būtų galima suteikti tokias paslaugas, bendruomenė neturi.  

Tribonių k. Parko g. 1 yra likęs apleistas pastatų kompleksas (administracinis  pastatas  ir 

garažas). Pastatas pastatytas 1976 m.  Išsidėstęs parko teritorijoje vakarinėje dalyje,  netoli 

nuo pagrindinės Tribonių k. Parko gatvės. Paskutiniais metais nebuvo vykdomi šio statinio 

remonto darbai. Dėl avarinės statinio būklės, nėra galimybės funkciniam jo panaudojimui. 

Atsižvelgiant į bendruomenės poreikį įsirengti nakvynės namus yra parengtas pastato 

projektas paskirties keitimui į poilsio-nakvynės namus. 

Pastatas rekonstruojamas su tikslu įrengti Triboniu kaimo bendruomenės  svečių poilsio-

nakvynės patalpas,  kur bus įrengtos: gyvenamosios patalpos, sanmazgai, katilinė, pagalbinės 

ir inventoriaus patalpos. Kartu su paraiška pateiktas techninis projektas projektinių pasiūlymų  

stadijoje,  taikomas šioms pastato rekonstrukcijos priemonėms: 

• patalpų rekonstravimas; 

• pastato pritaikymas  bendruomenės  reikmėms. 

Rekonstravimas atliekamas padidinant užstatymo plotą, į plotį ir tūrį. Rekonstravus minėtą 

pastatą būtų įrengtos laikino apgyvendinimo patalpos bendruomenės svečiams, pritaikant 

pastatą ir neįgaliųjų žmonių poreikiams. 

Projektas numatomas įgyvendinti dviem etapais: pirmame etape bus atliekami statinio 

rekonstrukcijos darbai (ši paraiška); antrame etape ateityje - bus įsigyjami baldai ir reikiama 

įranga pastato funkcionavimui. Tarpiniame laikotarpyje numatoma panaudoti vidinei įrangai 

turimą bendruomenės inventorių, baldus. 

                                 

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 
Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Paremtų vietos projektų skaičius Vnt. 1,00 

 

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

 
Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo ataskaitos.) 

1. 

Projekte numatyta didesnė 

nuosavo indėlio dalis nei 

numatyta paramos 

20 10 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo ataskaitos.) 

intensyvume: 

1.1. 
numatytas nuosavas indėlis 

didesnis nei 10 proc. 
20 0 

 

1.2. 
numatytas nuosavas indėlis 

nuo 6 iki 10 proc. (imtinai) 
10 10 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 2 lentelės 2.6 bei 4 lentelės 

4.1.2 punktus, ir kartu su paraiška 

pateikiamus dokumentus - nuosavas 

lėšas patvirtintį banko išrašą. 

Bendra vietos projekto vertė su 

pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - 

PVM) 137 272,91 Eur. Prašomos 

paramos vietos projektui suma - 129 

036,53 Eur, pareiškėjo nuosavos 

piniginės lėšos 8 236,38 Eur, t.y. kiek 

daugiau nei 6,00% visos investicijos 

vertės; informacija patikrinta pagal 

informaciją paraiškoje, taip pat prie 

paraiškos pateiktus dokumentus - 

nuosavas lėšas patvirtintį banko išrašą. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 10 

balų. 

2. 

Pareiškėjas - NVO, 

įregistruota ne mažiau 

kaip 2 metai iki paramos 

paraiškos pateikimo ir 

kurios veikla susijusi su 

žuvininkyste, arba 

savivaldybė 

40 40 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 4 lentelės 4.2 punktą, ir kartu 

su paraiška pateikiamus dokumentus - 

bendruomenės registravimo pažymėjimą 

ir įstatus. 

Tribonių kaimo bendruomenė yra 

įregistruota ir veiklą vykdo nuo 2009-11-

16. Jos veikla yra susijusi su 

žuvininkyste, jos veikla nurodyta 

įstatuose.  Veiklą, susijusią su 

žuvininkyste, bendruomenė vykdo nuo 

2009-11-16. Tribonių kaimo 

bendruomenė yra ŽRVVG „Vilkauda“ 

narė ir valdybos narė,  kuri aktyviai 

dalyvauja žuvininkystės regionų 

veikloje; informacija patikrinta pagal 

informaciją paraiškoje, taip pat prie 

paraiškos pateiktus dokumentus - 

bendruomenės registravimo pažymėjimą 

ir įstatus. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 40 

balų. 

3. 

Pareiškėjas kartu su 

partneriais teikia 

projektą: vidaus vandenų 

verslinės žvejybos ūkio 

subjektais arba 

akvakultūros verslo ūkio 

subjektais, kurie VĮ Žemės 

40 0 - 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo ataskaitos.) 

ūkio informacijos ir kaimo 

verslo centro duomenimis, 

užaugino ir realizavo savo 

pagamintos produkcijos 

ne mažiau kaip 300 tonų 

per ataskaitinius metus 

(metai prieš paramos 

paraiškos pateikimo 

metus), arba asociacija, 

kuri jungia akvakultūros 

verslo ūkio subjektus, 

kurie, VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo 

verslo centro duomenimis, 

užaugino ir realizavo savo 

pagamintos produkcijos 

ne mažiau kaip 300 tonų 

per ataskaitinius metus 

(metai prieš paramos 

paraiškos pateikimo 

metus) 

 Iš viso: 100 50  

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos 

projektas surenka 50 vietos projekto atrankos kriterijų balus. Privalomas minimalus surinkti 

balų skaičius - 40. Atsižvelgiant į šią situaciją, nustatyta, jog projektas pakankamai 

kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, todėl siūloma skirti 

paramą vietos projektui, ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui. 

Virgilijus Pruskas pasiteiravo, koks yra numatomo rekonsruoti pastato plotas, kiek 

numatoma miegamų vietų. Tribonių kaimo bendruomenės atstovas Algimantas Gylys atsakė, 

kad pastato plotas - apie 100 m2, numatoma sukurti bent 6 miegamas vietas. 

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

Tribonių kaimo bendruomenės atstovo Algimanto Gylio, bei UAB „Šalčininkų žuvininkystės 

ūkis“ atstovės Marinos Gylienės prašymai dėl nusišalinimo, todėl pasiūlė jiems atsijungti nuo 

posėdžio. Algimantas Gylys bei Marina Gylienė laikinai atsijungė nuo MS Teams programos.  

Posėdžio pirmininkė Vaida Saugūnienė įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų 

atrankos komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Vaida Saugūnienė, vadovaujantis Žvejybos ir 

akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 

administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. 

spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų 

pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 108 punktu 

bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pateiktą vietos 

projektų kokybės vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią rekomendaciją: skirti paramą vietos 
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projektui „Pastato (unikalus Nr.8597-6014-8020) rekonstrukcija, įkuriant poilsio 

nakvynės namus ir jį pritaikant bendruomenės poreikiams“ (vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) VILK-AKVA-6.3.2.-20.1, pareiškėjas - Tribonių kaimo 

bendruomenė, pagal Kvietimo Nr. 20 VPS II VPS prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas 

žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir 

keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonę „ŽRVVG regiono 

socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams“, (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui ir pasiūlė už tai  balsuoti. 

 

NUTARTA:  

5.1. Skirti paramą vietos projektui „Pastato (unikalus Nr.8597-6014-8020) rekonstrukcija, 

įkuriant poilsio nakvynės namus ir jį pritaikant bendruomenės poreikiams“ (vietos 

projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.3.2.-20.1, 

pareiškėjas - Tribonių kaimo bendruomenė, pagal Kvietimo Nr. 20 VPS II VPS 

prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, 

gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus 

dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, 

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

BIVP-AKVA-SAVA-2), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

 

 

Balsavo vienbalsiai. 

 

 

Algimantas Gylys bei Marina Gylienė grįžo į posėdį. 

 

 

 

 

         

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                        Algimantas Gylys 

 

              Vaida Saugūnienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                Jūratė Čiuknaitė 


