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Posėdis vyko - 2022 m. gegužės 13 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. Aleksandras Larinas, 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. Vakaris Atkočiūnas, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

12. Karolina Ziminska, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

13. Janė Muliuolienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

14. Loreta Štelbienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

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

specialistas, vietos projektų vertintojas; 

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

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

vyriausias specialistas, vietos projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas; 

 

 

Darbotvarkė: 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Posėdyje dalyvaujančių ŽRVVG PAK narių ir narių stebėtojų nešališkumo ir 

konfidencialumo deklaracijų pasirašymas; 

3. Dėl UAB „Bartžuvė“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-21.1), 

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

strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 
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2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir 

perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 21 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.-22.1), 

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. 22 pagal VPS II prioriteto 

„Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant 

ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

kvalifikaciją“ VPS priemonės „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant 

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

AKVA-SAVA-2) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir 

vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 

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

6.3.2.-23.1), 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. 23 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. 

 

 

 

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 14 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 pirmininką. Vietos projektų atrankos komiteto narys Kęstutis 

Banikonis pasiūlė vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininku rinkti Algimantą 

Gylį ir pasiūlė balsuoti už jo kandidatūrą.  

 

NUTARTA: 

1.1. Patvirtinti vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininku Algimantą Gylį. 

 

Balsavo vienabalsiai. 
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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. 

 

NUTARTA: 

1.2. 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 posėdžio pirmininkas Algimantas 

Gylys pasiūlė pritarti posėdžio darbotvarkei ir balsuoti. 

 

NUTARTA: 

1.3. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

 

Balsavo vienabalsiai. 

 

2. SVARSTYTA. Posėdyje dalyvaujančių ŽRVVG PAK narių ir narių stebėtojų nešališkumo 

ir konfidencialumo deklaracijų pasirašymas. 

 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio sekretorė Jūratė Čiuknaitė pristatė, jog 2022 

metų kovo 29 dienos ŽRVVG „Vilkauda“ visuotinio narių susirinkimo metu buvo išrinkti 

nauji ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos nariai, todėl yra gauta naujų ŽRVVG PAK narių ir narių 

stebėtojų nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijos. Vietos projektų atrankos komiteto 

posėdžio pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pritarti naujų ŽRVVG PAK narių ir narių 

stebėtojų nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijoms. 

 

NUTARTA: 

2. Patvirtinti naujų ŽRVVG PAK narių ir narių stebėtojų nešališkumo ir konfidencialumo 

deklaracijas. 

 

Balsavo vienabalsiai. 

 

 

3. SVARSTYTA.  Dėl UAB „Bartžuvė“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-

21.1), 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. 21 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. 21 lėšų suma 
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- 111 336,95 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška - prašoma paramos suma 72 776,00 

Eur, likutis - 38 560,95 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimanta Gylys pasiūlė pristatyti vietos 

projektų vertintojui Martynui Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-

21.1 (pareiškėjas - UAB „Bartžuvė“, vietos projekto pavadinimas „Inovatyvių technologinių 

procesų diegimas UAB „Bartžuvė““, prašoma paramos suma - 72 776,00 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. 21 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 „Inovatyvių 

technologinių procesų diegimas UAB „Bartžuvė“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.-21.1) 

 

Pareiškėjas - UAB „Bartžuvė“, bendra projekto vertė su PVM - 108 337,00 Eur, bendra 

projekto vertė be PVM - 90 970,00 Eur, prašoma paramos suma - 72 776,00 Eur. 

     

Projekto „Inovatyvių technologinių procesų diegimas UAB „Bartžuvė““ tikslas - įsigyti 

įrangą/technika, kuri leistų gamybos technologinį procesą padaryti inovatyviu, didinti darbo 

našumą bei mažinti medžiagų sunaudojimą žuvų auginimo procese. 

Planuojama, kad įsigyta įranga/technika leis gamybos technologinius procesus daryti 

inovatyviais. Tai leis didinti darbuotojų darbo saugumą, dėl atsisakymo tiesioginių „darbo 

rankų“. Pavyzdžiui, technologiniame procese, įgyvendinus projektą, vietoje trijų darbuotojų 

kurie „perkėlinėja“ iš atvykusios technikos pašarus į pašarų bokštus, reikės tik vieno 

darbuotojo. Tai labai didins darbo našumą įmonėje. Inovatyvus technologinis procesas leis 

taupyti medžiagas, t.y. bus išvengiama žmogiškų klaidų, pašarų „nubyrėjimo“. Projekto metu 

bus sukurta viena nauja darbo vieta (0,5 etato). 

 

 Projekto uždaviniai: 

 

Įgyvendinant šį projektą suformuluoti sekantys uždaviniai: 

1. Inovatyvių technologinių procesų įdiegimas akvakultūros įmonėje; 

2. Darbo našumo didinimas UAB „Bartžuvė“; 

3. Gerinti esamų darbuotojų darbo sąlygas užtikrinant jų saugumą; 

4. Sukurti naują darbo vietą; 

5. Padidinti užauginamos produkcijos kiekį bei gerinti produkcijos kokybę įdiegus 

inovatyvų technologinį procesą žuvų auginime. 

 

Projekto veikla:  

 

UAB „Bartžuvė“ pagrindinis vietos projekto tikslas - įsigyti įrangą/technika, kuri leistų 

gamybos technologinį procesą padaryti inovatyviu, didinti darbo našumą bei mažinti 

medžiagų sunaudojimą žuvų auginimo procese. 

Planuojama, kad įsigyta įranga/technika leis gamybos technologinius procesus daryti 

inovatyviais. Tai leis didinti darbuotojų darbo saugumą, dėl atsisakymo tiesioginių „darbo 

rankų“. Pavyzdžiui, technologiniame procese, įgyvendinus projektą, vietoje trijų darbuotojų 

kurie „perkėlinėja“ iš atvykusios technikos pašarus į pašarų bokštus, reikės tik vieno 

darbuotojo. Tai labai didins darbo našumą įmonėje. Inovatyvus technologinis procesas leis 

taupyti medžiagas, t.y. bus išvengiama žmogiškų klaidų, pašarų „nubyrėjimo“. 
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Projektas atitinka žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos tikslą 

„Akvakultūros įmonių, visų pirma, labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau –MVĮ) 

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

sąlygų gerinimą“. 

UAB „Bartžuvė“ yra priskiriama prie mažų įmonių, kaip tai reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas: įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 

50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės 

metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 

mln. eurų. 

Planuojama, kad po paramos sutarties pasirašymo projektas bus įgyvendintas per 9 

mėnesius. Projekto įgyvendinimas apims šiuos veiksmų plano etapus: 

• Rinkos, tiekiančios inovatyvias technologinę techniką ir įrangą analizė; 

• Viešųjų pirkimo dokumentacijos rengimas ir viešųjų pirkimų vykdymas; 

• Planuojamos technikos ir įrangos įsigijimas ir montavimas; 

• Ataskaitų rengimas ir patikimas įgyvendinančiai įstaigai.: 

                                 

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 
Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Sukurtas darbo vietų skaičius Vnt. 0,50 

2. 

Sukurtas darbo vietų skaičius 40 m. (imtinai) ir 

jaunesniems asmenims  (priėmimo į darbą 

metu) 

Vnt. 0,00 

3. Bendras išlaikytas darbo vietų skaičius Vnt. 9,50 

 

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 10 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 10 lentelės 10.1. punktą. 

UAB „Bartžuvė“ įsipareigoja projekto 

kontrolės laikotarpiu išlaikyti darbo vietų 

skaičių, kuris yra sukurtas iki paraiškos 

pateikimo dienos. Pagal kartu su paraiška 

pateiktą pažymą apie ataskaitinių metų 

vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių, 2021 

m. įmonės vidutinis darbuotojų skaičius 

sudarė 8,25 etato, o paraiškos pateikimo 

metu įmonėje dirbo 9 darbuotojai, 

kuriuos įsipareigojama išlaikyti viso 

projekto kontrolės laikotarpio metu. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją, 

už šį kriterijų vietos projektas surenka 10 

balų. 

2. 

Pirmumas skiriamas 

pareiškėjams, kurie 

projekte numato sukurti 

25 0 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo ataskaitos.) 

didesnį naujų darbo vietų 

skaičių (vertinama visos 

darbo vietos ekvivalentu) 

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 0  

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 0 

 

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 0  

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 20 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 10 lentelės 10.4. punktą bei 

kartu su paraiška pateiktus dokumentus. 

UAB „Bartžuvė“ vykdo akvakultūros 

ekologiškų žuvų produktų gamybą ir jai 

yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas 

ar registravimas. Kartu su paraiška 

pateiktas tai patvirtinantis dokumentas - 

VšĮ „Ekoagros“ pažyma, veterinarinio 

patvirtinimo įsakymas. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją ir 

dokumentus, už šį kriterijų vietos 

projektas surenka 20 balų. 

5. 

Pirmumas bus teikiamas 

įmonėms, kurios yra 

įregistruotos ne mažiau 

20 20 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų 

paraiškos 10 lentelės 10.5. punktą bei 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai  

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS 

priemonės / veiklos srities, 

pagal kurią pateiktas vietos 

projektas, FSA nurodytais 

atrankos kriterijais.) 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš 

vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.)  

Išvados ir pastabos  

(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl 

vietos projektas buvo įvertintas būtent 

tokiu balų skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo ataskaitos.) 

kaip 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 

kartu su paraiška pateiktus dokumentus. 

UAB „Bartžuvė“  įregistruota ir veiklą 

vykdo nuo 1993-04-09 dienos.  

UAB „Bartžuvė“  deklaravo, kad 2021 

m. užaugino ir realizavo 189,33 t 

akvakultūros produkcijos. 

Kartu su paraiška pateikti įstatai, registro 

išrašas; VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro 2022-02-21 pažyma 

Nr. 1S-1396. 

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją ir 

dokumentus, už šį kriterijų vietos 

projektas surenka 20 balų.. 

 Iš viso: 100 50  

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos 

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

balų skaičius - 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. 

Algimantas Gylys paklausė pareiškėjo atstovo Karolio Panasenkos, kaip projekte bus 

užtikrintas inovatyvumas. Karolis Panasenka atsakė, kaip bus užtkrintas inovatyvumas. Vyko 

šiuo klausimu diskusijos. Prieš skelbiant balsavimą dėl projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, 

jog yra gautas UAB „Bartžuvė“ atstovų Karolio Panasenkos, bei Janės Muliuolienės prašymai 

dėl nusišalinimo, todėl pasiūlė jiems atsijungti nuo posėdžio. Karolis Panasenka bei Janė 

Muliuolienė laikinai atsijungė nuo MS Teams programos.  

Vietos projektų atrankos komiteto 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 „Inovatyvių technologinių procesų diegimas 

UAB „Bartžuvė“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) VILK-AKVA-6.1.1.-

21.1, pareiškėjas - UAB „Bartžuvė“, pagal Kvietimo Nr. 21 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. 
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NUTARTA:  

3.1. Skirti paramą vietos projektui „Inovatyvių technologinių procesų diegimas UAB 

„Bartžuvė“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-

6.1.1.-21.1, pareiškėjas - UAB „Bartžuvė“, pagal Kvietimo Nr. 21 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. 

 

 

Karolis Panasenka bei Janė Muliuolienė grįžo į posėdį. 

 

 

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

6.3.2.-22.1), 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. 22 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. 22 

lėšų suma - 84 214,03 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška - prašoma paramos suma 

84 213,34 Eur, likutis - 0,69 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė 

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

AKVA-6.3.2.-22.1 (pareiškėjas - asociacija „Prakusa“, vietos projekto pavadinimas „Mokslo 

ir laisvalaikio manufaktūros sukūrimas žuvininkystės bendruomenės poreikiams“, prašoma 

paramos suma - 84 213,34 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. 22 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 „Mokslo ir 

laisvalaikio manufaktūros sukūrimas žuvininkystės bendruomenės poreikiams“ (Vietos 

projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.3.2.-22.1) 
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Pareiškėjas - asociacija „Prakusa“, bendra projekto vertė su PVM - 88 870,10 Eur, 

bendra projekto vertė be PVM - 74 216,91 Eur, prašoma paramos suma - 84 213,34 Eur. 

     

Projekto „Mokslo ir laisvalaikio manufaktūros sukūrimas žuvininkystės bendruomenės 

poreikiams“ tikslas - sukurti infrastuktūrą, kurioje butų galima įkurti laisvalaikio ir mokslo 

manufaktūrą, kurioje užimtumą pagal savo poreikį galėtų rasti žuvininkystės bendruomenės 

nariai.  

 

 Projekto uždaviniai: 

 

Įgyvendinant šį projektą suformuluoti sekantys uždaviniai: 

1. Suremontuoti asociacijos „Prakusa“ patalpas (atliekant patalpų remontą tiek pastato 

išorėje, tiek viduje); 

2. Atnaujintose patalpose sukurti laisvalaikio ir mokslo manufaktūrą, kuri skatintų 

žuvininkystės bendruomenės tiek vidinį, tiek išorinį bendradarbiavimą. 

 

Projekto veikla:  

 

Asociacija „Prakusa“ buria žuvininkystės bendruomenės narius, bendradarbiauja su 

verslu, dirbančiu žuvininkystės sektoriuje bei žvejais ir žuvų augintojais mėgėjais. 

Pagrindinės Asociacijos „Prakusa“ tikslinės grupės: 

• Verslo, savo veiklą vykdančių žuvininkystės srityje, atstovai; 

• Žvejai mėgėjai; 

• Gyventojai užsiimantys žuvų auginimu ir veisimu privačiuose tvenkiniuose. 

Asociacija „Prakusa“ vienija aktyvią žuvininkystės bendruomenę, kuri siekia gerinti 

bendruomenės narių kasdienybę, tenkinti jų užimtumo poreikį, suteikti saviraiškos galimybes. 

Vis aktyviau buriantis šiai bendruomenei, kyla poreikis patalpoms, kuriose galėtų vykti 

bendruomenės susitikimai, kurie apimtų tiek meno, tiek sporto, tiek mokslo sritis. Vienas iš 

asociacijos tikslų - projekto metu sukurti traukos centrą, kuris kryptingai trauktų visus 

įvairaus amžiaus žuvininkystės bendruomenės narius kartu sportuoti ir poilsiauti, gerinti 

vietos gyventojų gyvenimo kokybę, suteikiant kartais net elementarių gyvenimo pamokymų. 

Skatinti žuvininkystės verslo atstovų ir žvejų/žuvų augintojų mėgėjų diskusijas, bendras 

konferencijas bei gerosios praktikos patirties keitimusi. Dalintis žiniomis su bendruomenės 

nariais, gilinti jų tiek praktinius, tiek teorinius įgūdžius apie akvakultūros sektoriuje.  

Šiuo metu plečiantis bendruomenės veiklai, vis aktyviau įsijungiant ir bensruomenės 

nariams į asociacijos „Prakusa“ renginius, o taip pat siekiant ir toliau sėkmingai vystyti ir 

įgyvendinti keliamus tikslus, reikalingos nemažos patalpos. Šiuo metu asociacijos „Prakusa“ 

esančios patalpos yra apleistos ir nepritaikytos kylantiems bendruomenės poreikiams. 

Patalpos neatitinka higienos normų dideliems bendruomenės susirinkimams: žiemos 

laikotarpiu jos yra labai šaltos ir nešildomos, be viršutinės aprangos jose išbūti yra labai 

sunku. Pavasarį ir rudenį per pastato stogą patenka lietaus vanduo, todėl jose kaupiasi didelė 

drėgmė. Patalpų vidaus apdaila yra pasenusi, dėl drėgmės daugelyje vietų yra įsiveisęs 

pelėsis, kuris yra pavojingas žmogaus sveikatai, jei patenka į kvėpavimo takus. Vidaus 

patalpos yra praradusios estetinį vaizdą, 

Įgyvendinus projektą bus suremontuotos 153,68 m² patalpos. Numatoma atlikti tokius 

darbus: 

• Atlikti stogo remonto darbus. 

• Atlikti pastato apšildymo, langų, durų įrengimo darbus, sutvarkyti išorinės sienų 

apdailą. 

• Atlikti pastato vidaus sienų, lubų remonto darbus, įrengti reikalavimus atitinkančius 

sanitarinius mazgus. 

• Įrengti nuotekų valymo įrangą. 
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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 

intensyvume: 

20 0 

 

1.1. 
numatytas nuosavas indėlis 

didesnis nei 10 proc. 
20 0 

 

1.2. 
numatytas nuosavas indėlis 

nuo 6 iki 10 proc. (imtinai) 
10 0 

 

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. 

Asociacija „Prakusa“ yra įregistruota ir 

veiklą vykdo nuo 2011-12-30. Jos veikla 

yra susijusi su žuvininkyste - tai 

nurodyta įstatuose.  Informacija 

patikrinta pagal informaciją paraiškoje, 

taip pat prie paraiškos pateiktus 

dokumentus - asociacijos 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 

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 

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.) 

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 40  

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos 

projektas surenka 40 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. 

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

asociacijos „Prakusa“ atstovės Editos Carikaitės-Šatienės prašymas dėl nusišalinimo, todėl 

pasiūlė jai atsijungti nuo posėdžio. Edita Carikaitė-Šatienė laikinai atsijungė nuo MS Teams 

programos.  

Posėdžio 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 „Mokslo ir laisvalaikio manufaktūros sukūrimas žuvininkystės bendruomenės 

poreikiams“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) VILK-AKVA-6.3.2.-22.1, 

pareiškėjas - asociacija „Prakusa“, pagal Kvietimo Nr. 22 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. 
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NUTARTA:  

4.1. Skirti paramą vietos projektui „Mokslo ir laisvalaikio manufaktūros sukūrimas 

žuvininkystės bendruomenės poreikiams“ (vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-AKVA-6.3.2.-22.1, pareiškėjas - asociacija „Prakusa“, pagal 

Kvietimo Nr. 22 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. 

 

 

Edita Carikaitė-Šatienė grįžo į posėdį. 

 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimantas Gylys pateikė prašymą 

nusišalinti, ir pasiūlė vietos projektų atrankos komiteto pirmininke sekančio klausimo 

svarstymui rinkti Daivą Kulienę ir pasiūlė balsuoti už jos  kandidatūrą. 

 

NUTARTA: 

      Patvirtinti vietos projektų atrankos komiteto pirmininke Daivą Kulienę. 

   

Balsavo vienabalsiai 

 

Algimantas Gylys nusišalino nuo šio klausimo svarstymo ir laikinai atsijungė nuo MS 

Teams programos.  

 

 

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

AKVA-6.3.2.-23.1), 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. 23 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. 23 lėšų suma - 10 016,00 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška - 9 838,50 

Eur, likutis -177,50 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Daiva Kulienė pasiūlė pristatyti vietos 

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

6.3.2.-23.1 (pareiškėjas - Tribonių kaimo bendruomenė, vietos projekto pavadinimas 
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„Žuvininkystės srities profesinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas“, prašoma paramos suma - 9 

838,50 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. 23 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 

projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestines ir vietos projekto paraiškos 

kokybės vertinimo ataskaitas. 

Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Žuvininkystės 

srities profesinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-AKVA-6.3.2.-23.1) 

 

Pareiškėja - Trionių kaimo bendruomenė, bendra projekto vertė su PVM - 9 838,50 Eur, 

bendra projekto vertė be  PVM - 8 130,99 Eur,  prašoma paramos suma - 9 838,50 Eur. 

     

Projekto „Žuvininkystės srities profesinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas“ tikslas - 

ugdyti akvakultūros darbuotojų profesinius gebėjimus, keliant jų kvalifikaciją, ugdant 

gebėjimus, gebant planuoti veiklos perspektyvas ir stiprinant bendradarbiavimą. 

 

 Projekto uždaviniai: 

 

Įgyvendinant šį projektą suformuluoti sekantys uždaviniai: 

1. Organizuoti mokymus darbuotojams akvakultūros profesinių įgūdžių ugdymo srityse; 

2. Suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus planuojant veiklos perspektyvas ir stiprinant 

komandą. 

 

Projekto veikla:  

 

Projektą įgyvendins pati pareiškėja be partnerių.  Pareiškėja įgyvendindama projektą 

vykdys veiklas, kurioms išlaidos nurodytos paraiškos 5 skyriuje „Vietos projekto finansinis 

planas“. 

Projektas bus įgyvendinamas trimis etapai. Bus teikiami  mokėjimo prašymai 9 838,50 

Eur (investicijų suma su PVM). Pateikiami projekto finansavimo šaltiniai, kuriuos sudaro 9 

838,50 Eur paramos. 

Įgyvendinant projektą, mokymai būtų orientuoti į naujų profesinių žinių akvakultūros 

srityje įgijimą ir į žmogiškojo kapitalo profesinių gebėjimų ugdymą. Planuojama 

suorganizuoti 3 mokymų renginius temomis (5 dienų):  

• 2 dienų (16 val.) mokymai, tema  „Tvenkininės žuvininkystės ūkių žuvų bakterinės ir 

virusinės ligos, nustatymo metodika ir prevencija“; 

• 2 dienų (16 val.) mokymai, tema „Komanda, jos efektyvus formavimas ir reikšmė 

kolektyvo ekonominei ir socialinei plėtrai“; 

• 1 dienos (8 val.) mokymai, tema „Valdymo spendimai ir efektyvus jų 

įgyvendinimas“. 

Mokymų tikslinė grupė - akvakultūros srityje dirbantys asmenys, žuvininkystės 

bendruomenių atstovai, asociacijų, turinčių sąsają su žuvininkyste, atstovai. Planuojama 

apmokyti 16 mokymo dalyvių. Projektas bus įgyvendinamas ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje. 

Pareiškėja ir ŽRVVG „Vilkauda“ patvirtina, kad numatomi mokymai yra organizuojami 

temomis, pagal kurias iš VPS ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kitos viešųjų ryšių 

veiklos susijusių išlaidų lėšomis vykdomi mokymai, nefinansuojami.   

Pareiškėja yra ne mokymo paslaugų teikėja, o mokymų organizatorius. Todėl 

įsipareigoja organizuodama mokymo paslaugų teikėjo paslaugų pirkimą pirkimo sąlygose 
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nustatyti ne mažesnius reikalavimus, negu nustatyta administravimo taisyklių 44 punkte, ir 

įsigyti mokymo paslaugų teikėjo paslaugas nepažeidžiant jų. Projekte numatytai veiklai 

vykdyti bus perkama mokymų paslauga. Mokymai bus vykdomi 2022-2023 metais.  

Pareiškėja kiekvienų mokymų laiką raštu suderins su VPS vykdytoju ir informuos 

Nacionalinę mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 

 

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. 

Projekto įgyvendinimui 

pasitelkiamas vienas iš 

lektorių, turintis ne mažesnį 

kaip magistro kvalifikacinį 

laipsnį 

30 0  

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. 

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 

pat įkūrimo 2009-11-16; 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 

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. 

Numatoma, kad projekto metu bus 

organizuojami mokymai, kurių metu 

bus apmokyta ne mažiau kaip 16 

mokymų dalyvių, kurie įgys ir gilins 

savo profesines žinias pagal šiuo metu 
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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.) 

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 40  

 

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos 

projektas surenka 40 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. 

Vietos projektų atrankos komiteto narys Karolis Panasenka, pažymėjo, kad ateityje būtų 

naudingi mokymai tema, susijusia su paukščių skaičiavimo metodika. Vyko diskusijos.  

Prieš skelbiant balsavimą dėl projekto, vietos projektų atrankos komiteto sekretorė 

Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gautas Tribonių kaimo bendruomenės atstovų Algimanto 

Gylio ir Marinos Gylienės prašymai dėl nusišalinimo, todėl pasiūlyta jiems atsijungti nuo 

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

 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Daiva Kulienė įsitikino, kad 

dalyvaujančių vietos projektų atrankos komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo 

reglamento 18 punkte, pasiekti. Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Daiva Kulienė, 

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 „Žuvininkystės srities profesinių įgūdžių 

ugdymas ir tobulinimas“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. 

VILK-AKVA-6.3.2.-23.1, pareiškėjas - Tribonių kaimo bendruomenė, pagal Kvietimo Nr. 

23 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. 
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NUTARTA:  

5.1. Skirti paramą vietos projektui „Žuvininkystės srities profesinių įgūdžių ugdymas ir 

tobulinimas“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILK-

AKVA-6.3.2.-23.1, pareiškėjas - Tribonių kaimo bendruomenė, pagal Kvietimo Nr. 23 

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.  

 

 

 Algimantas Gylys ir Marina Gylienė grįžo į posėdį.  

 

Vyko bendro pobūdžio diskusijos. 

 

Posėdžio pirmininkas                                        Algimantas Gylys 

 

                Daiva Kulienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                Jūratė Čiuknaitė 


