
 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2022-05-27  Nr. 75 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2022 m. gegužės 27 d. 12.00 val. (nuotoliniu būdu). 

Susirinkimo pirmininkas – Algimantas Gylys. 

Susirinkimo sekretorė – Jūratė Čiuknaitė 

Dalyvavo 10 iš 16 narių, turinčių balsavimo teisę: Molėtų rajono savivaldybės atstovas Vakaris Atkočiūnas, UAB „Arvydai“ atstovas Kęstutis 

Banikonis,  Tribonių kaimo bendruomenės atstovas Algimantas Gylys, Šalčininkų rajono savivaldybės atstovė Karolina Ziminska, UAB „Šalčininkų 

žuvininkystės ūkis“ atstovė Marina Gylienė,  UAB „Bartžuvė“ atstovas Karolis Panasenka, Elektrėnų sav. atstovas Audrius Balnys, Asociacijos 

„Sprendimai šiandien“ atstovė Daiva Kulienė, Elektrėnų seniūnijos Abromiškių bendruomenės atstovė Edita Carikaitė-Šatienė, Asociacijos „Arvydų 

kaimo bendruomenė“ atstovas Aleksandras Larinas. 

 

 

 

    DARBOTVARKĖ: 

 

1.Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. 

strategijos“ keitimo svarstymas ir tvirtinimas.  

 

 

2.Darbuotojo Martyno Vaškevičiaus gauto prašymo „Dėl perėjimo iš VPS administratoriaus pareigų į VPS viešųjų ryšių specialisto pareigas“ 

svarstymas.  

 

 

 Susirinkimą pradėjo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas Gylys, kuris pasveikino 

susirinkusiuosius. Pagal įstatus Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas Gylys yra valdybos 

posėdžio susirinkimo pirmininkas. 
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       Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretorę ir pasiūlė balsuoti už Jūratės Čiuknaitės kandidatūrą. Bendru 

sutarimu susirinkimo sekretore patvirtinta Jūratė Čiuknaitė. 

 

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

 

 

       Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pristatė darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti. Vienbalsiai pritarta numatytai susirinkimo darbotvarkei. 

 

           NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti valdybos narių susirinkimo posėdžio darbotvarkei. 

 

        

            1 SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos 

plėtros 2016-2023 m. strategijos“ keitimo svarstymas ir tvirtinimas. 

     

        VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“  vietos plėtros 2016–2023 

m. strategijos (toliau – VPS) keitimą. Informavo, kad 2021 m. pabaigoje ŽRVVG „Vilkauda“ gavo papildomą 400 000,00 Eur paramą, iš jų 20 proc. 

skiriama administravimui, t.y. 80 000, 00 Eur. Parama vietos projektams: 320 000,00  Eur. Iš jų darbo vietų kūrimui, pelno projektams 208 000,00 

Eur., ne pelno projektams 112 000,00 Eur.  

        ŽRVVG tinklas, ŽRVVG 2022 m. pradžioje kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, kad būtų pratęstas VPS įgyvendinimo ir administravimo 

laikotarpis iki 2025 m. liepos 1 d. , kaip tai yra padaryta kaimo vietos veiklos grupėms. Po diskusijų, susirašinėjimų, ŽRVVG tinklas ir ŽRVVG  

gavo atsakymą iš Žemės ūkio ministerijos, kad laikotarpis nebus pratęstas.           

         Todėl Jūratė Čiuknaitė informavo, kad sutaupytus 90 000, 00 Eur yra siūloma skirti vietos projektų įgyvendinimui ir pristatė Žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos (toliau – VPS) keitimą:  

 

9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas 

9.1. VPS priemonės, neturinčios veiklos sričių  

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

įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ 

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

9.1.1.1.1 VPS priemonės tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma, labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau – MVĮ) konkurencingumo bei 

gyvybingumo didinimas, darbo vietų kūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. 

9.1.1.1.2. Priemonės apibūdinimas          Ekonominės plėtros pagrindą, kuris įtakoja vietos gyventojų užimtumą ir pragyvenimo lygį, lemia 
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verslo įmonių kūrimas ir jų sėkminga veikla.   

       ŽRVVG teritorijoje veikiančių labai mažų ir mažų įmonių skaičius, jų pajėgumai atskirose ŽRVVG 

teritorijos savivaldybėse skiriasi. Didelė reikšmė plečiant verslus tenka žuvininkystės sektoriui. 

Žuvininkystės verslas didina ŽRVVG teritorijos vietovių gyvybingumą ir patrauklumą gyventi jose.  

       ŽRVVG atliktais teritorijos gyventojų poreikių tyrimais nustatyta, kad ŽRVVG gyventojai pirmumą 

teikė pagrindiniam poreikiui „Plėtoti žvejybos ir akvakultūros verslą, skatinant ekonomikos plėtrą bei 

vietos gyventojų užimtumą ŽRVVG teritorijoje, kuriant darbo vietas“. Atlikus gyventojų poreikių 

tyrimą nustatyta, kas opiausia problema tarp vietos gyventojų yra nedarbas, už tai pasisakė 24 proc. 

respondentų, 24 proc. – galimybė pradėti verslą, 22 proc. – mažos pajamos. Gyventojai siūlė remti 

naujus ir plėtoti veikiančius ŽRVVG teritorijoje žuvininkystės verslus. Tam būtinos produktyvios 

investicijos į akvakultūrą įvairinti veiklas, skatinti pagamintos produkcijos perdirbimą, kas įgalintų kurti 

darbo vietas, ypač jaunimui ir jauniems žmonėms. 

       Pagal priemonę remiamos veiklos:  

1. akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; 

2.akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų 

gerinimą; 

3. tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos 

ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; 

4. investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą; 

5. akvakultūros produktų perdirbimas.  

 

Pagal priemonę bus remiami nauji akvakultūros, akvakultūros produktų perdirbimo verslai, veikiančių 

akvakultūros įmonių plėtra.  

Priemonei skiriama 65,0 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų darbo vietų kūrimui ŽRVVG 

teritorijoje. Planuojama sukurti   13,64 darbo vietų. Planuojama įgyvendinti 8 projektus. 

9.1.1.1.3 

 

Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.1.1.3.1. pelno x 
 

9.1.1.1.3.2. ne pelno  
 

9.1.1.1.4. Tinkami paramos gavėjai Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I 

priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. 
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Fiziniai asmenys: užsiimantys akvakultūra ne mažiau kaip prieš du metus iki paraiškos pateikimo datos ir VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui teikia duomenis apie akvakultūros produkciją ataskaitiniais 

metais, užaugina ir realizuoja produkcijos ne mažiau kaip 40 tonų per metus, yra suteiktas veterinarinis 

patvirtinimas ar registravimas,  

9.1.1.1.5. Priemonės tikslinė grupė Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I 

priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. 

Fiziniai asmenys: užsiimantys akvakultūra ne mažiau kaip prieš du metus iki paraiškos pateikimo datos ir VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui teikia duomenis apie akvakultūros produkciją ataskaitiniais 

metais, užaugina ir realizuoja produkcijos ne mažiau kaip 40 tonų per metus, yra suteiktas veterinarinis 

patvirtinimas ar registravimas, 

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

2.  Projektas įgyvendinamas ŽRVVG teritorijoje; 

3. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir remiamas veiklas; 

4. Projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla; 

5. Pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos 

gautinas lėšas, nuosavas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano, finansinių ataskaitų duomenimis; 

6. Pareiškėjas paraiškoje bei verslo plane įrodo, kad atitinka ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto 

kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklius, nustatytus Ūkio subjektų, siekiančių 

pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 

priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti 

parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, 

ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“; 

7. Projektu bus kuriamos darbo vietos; 

8. Vienas pareiškėjas pagal šią priemonę vienu metu negali teikti daugiau nei vieno projekto. 

9.1.1.1.7. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

1. Įgyvendinus projektą bus padidintas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius 

(ataskaitiniais metais buvęs darbuotojų skaičius lyginamas su pirmaisiais metais po projekto 

įgyvendinimo pabaigos esančiu darbuotojų skaičiumi (vertinama visos darbo vietos ekvivalentu); 

2. Pirmumas skiriamas pareiškėjams, kurie projekte numato sukurti didesnį naujų darbo vietų skaičių; 

3. Pirmumas bus teikiamas tiems projektams, kurie kurs naujas darbo vietas asmenims iki 40 m. 

amžiaus; 

4. Pirmumas bus teikiamas tiems projektams, kurie numatys vykdyti akvakultūros ūkių modernizavimą, 

įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą, veiklas; 
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5. Pirmumas bus teikiamas įmonėms, kurios vykdo akvakultūros veiklą plėtrai. 

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus nustatomas priemonės įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.1.1.8. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

 174 284,50 

9.1.1.1.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

50 

 

80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra skirtas žuvininkystės verslui plėtoti arba 

pradėti, jį teikia juridinis asmuo, ir pareiškėjas įrodo, kad vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu 

vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių 

projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 

metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodikos patvirtinimo“. 

Visuomenei turi būti suteikiama galimybė susipažinti su vietos projekto veiksmais ir rezultatais. 

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

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

9.1.1.2.2.   Priemonės apibūdinimas        ŽRVVG teritorijoje veikiančios įmonės turi sukaupusios didelę patirtį, auginant žuvis akvakultūros 

tvenkiniuose ir žvejybos veikloje vidaus vandenyse. Išauginta žuvis parduodama ne vien šalies rinkoje, 

bet ir eksportuojama į kitas valstybes. Vykstant spartiems rinkos ir gyventojų žuvies vartojimo 

pokyčiams, rinkų paieška ir įsitvirtinimas jose yra vienas svarbiausių veiksnių įtakojančių įmonių 

konkurencingumą ir išsilaikymą rinkoje.  

        ŽRVVG atliktais tyrimais nustatyta, kad įmonių administracinis personalas skiria labai didelį 

dėmesį rinkų pokyčiams ir galimam jų poveikiui žuvininkystės produktų gamybai ir jų realizavimo vietų 

paieškai.  

        Pagal priemonę remiamos tam tikros veiklos, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 68 

straipsnyje, kuriomis siekiama: 

1. ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas; 

2. skatinti palankesnes pardavimų sąlygas; 

3. vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines komunikacijos ir reklamines kampanijas siekiant 

didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus. 

4. 1–3 punktuose nurodytos veiklos gali apimti tiekimo, gamybos, perdirbimo ir prekybos veiklą. 
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5. 3 papunktyje nurodyta veikla nėra skirta prekių ženklams. 

 

Teikiant paramą pirmumas skiriamas pareiškėjams, kurie projekte numato įgyvendinti rinkodaros 

priemones, kurios  apims daugiau nei vieną žuvininkystės veiklą bei projektu numatoma vykdyti 

nacionalinę ar (ir) tarptautinę komunikaciją ir reklaminę kampaniją.  

  

Priemonei skiriama 1,06 1,00 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų. Darbo vietos nebus 

kuriamos. Planuojama įgyvendinti 2 projektus. 

  9.1.1.2.3.   Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.1.1.2.3.1. pelno  
 

9.1.1.2.3.2. ne pelno x 
 

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

ir kitų asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta 

pareiškėju.   

  9.1.1.2.5.   Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Viešieji juridiniai asmenys – žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus 

asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta 

pareiškėju, privatūs juridiniai asmenys, kurie priklauso asocijuotoms struktūroms. 

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

2.Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir remiamas veiklas; 

3. Projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla; 

4. Pareiškėjas ir partneriai, jei jie dalyvauja projekte, užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – 

skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas, nuosavas lėšas, prisideda savanorišku darbu.  

  9.1.1.2.7.   Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

1. Projektu įgyvendinamos priemonės apima daugiau nei vieną žuvininkystės veiklą (pvz., akvakultūra,  

žvejyba vidaus vandenyse); 

2. Projektu numatoma vykdyti nacionalinę ar (ir) tarptautinę komunikaciją ir reklaminę kampaniją, 

siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir akvakultūros produktus. 

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus nustatomas priemonės įgyvendinimo taisyklėse. 

  9.1.1.2.8.   Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

10 000,00 
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  9.1.1.2.9.   Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

 

95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis 

juridinis asmuo. Visuomenei turi būti suteikiama galimybė susipažinti su projektų, finansuojamų iš 

EJRŽF lėšų, vykdytų veiksmų rezultatais ir vietos projektas turi atitikti vieną iš Reglamento (ES) Nr. 

508/2014 95 straipsnio 3 dalies i ir ii papunkčiuose nurodytų kriterijų. 

9.1.1. VPS prioritetas Nr. 2 „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono 

socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ 

9.1.1.3. VPS priemonė „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) 

9.1.1.3.1. VPS priemonės tikslas: skatinti žmogiškąjį kapitalą, ugdyti žuvininkystės srities profesinius įgūdžius ir bendradarbiavimą tinkluose. 

  9.1.1.3.2.     Priemonės apibūdinimas         Svarbiausias kapitalo struktūrinis veiksnys yra žmogus. Jis atlieka kuriamąjį ir fizinį darbą. Mokslo 

ir technikos pažangos pasaulyje labai sparčiai keičiasi žuvų auginimo technologijos, įranga ir kt. 

Žmogus kuria minėtus veiksnius ir naudoja juos žuvų auginimui. Kyla būtinybė naujų profesinių 

gebėjimų žuvininkystės srityje įgijimui. Šalyje ilgą laiką buvo nerengiami žuvininkystės srities 

specialistai. ŽRVVG teritorijos įmonėse dirba praktikai, be profesinio žuvininkų išsilavinimo. ŽRVVG 

tyrimais nustatyta, kad ŽRVVG teritorijoje viena iš svarbiausių problemų, norint toliau sėkmingai 

vykdyti ūkinę veiklą – žuvininkystės srities specialistų trūkumas.  

 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 

1. Profesinis mokymas, mokymąsis visą gyvenimą, mokslo bei technikos žinių ir inovacinės praktikos 

pavyzdžių platinimas, naujų profesinių gebėjimų akvakultūros srityje įgijimas ir akvakultūros veiklos 

poveikio aplinkai mažinimas; 

2. Darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas; 

3. Akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo ir 

technikos įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes propaguojančias įstaigas, bendradarbiavimą 

tinkluose ir keitimąsi patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais. 

 

 

Priemonei skiriama 1,24  1,17 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų. Darbo vietos nebus 

kuriamos. Planuojama įgyvendinti 2 projektus. 

  9.1.1.3.3.   Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.1.1.3.3.1.   pelno  
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9.1.1.3.3.2.   ne pelno x 
 

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

  9.1.1.3.5.   Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Juridiniai asmenys: asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste. 

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

2.   Projektas įgyvendinamas ŽRVVG teritorijoje; 

3. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir remiamas veiklas; 

4. Projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla. 

  9.1.1.3.7.   Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

1. Projektas jungia didesnį akvakultūros /žuvininkystės sektoriuje veikiančių ūkio subjektų skaičių; 

2. Asociacijos, susijusios su žuvininkyste ir akvakultūra;. 3. Pirmumas skiriamas pareiškėjams, kurie 

projekte numato apmokyti didesnį mokymo dalyvių skaičių. 

 

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus nustatomas priemonės įgyvendinimo taisyklėse. 

  9.1.1.3.8.   Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

10 000,00 

  9.1.1.3.9.   Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

 

95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis 

juridinis asmuo. Visuomenei turi būti suteikiama galimybė susipažinti su projektų, finansuojamų iš 

EJRŽF lėšų, vykdytų veiksmų rezultatais ir vietos projektas turi atitikti vieną iš Reglamento (ES) Nr. 

508/2014 95 straipsnio 3 dalies i ir ii papunkčiuose nurodytų kriterijų; 

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su mokymais ir jį teikia NVO ar kitas 

viešasis juridinis asmuo. Visuomenei turi būti suteikiama galimybė susipažinti su mokymų, 

finansuojamų iš EJRŽF lėšų, rezultatais ir vietos projektas turi atitikti vieną iš Reglamento (ES) Nr. 

508/2014 95 straipsnio 3 dalies i ir ii papunkčiuose nurodytų kriterijų. 

9.1.1.4. VPS priemonė „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą  žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) 

9.1.1.4.1. VPS priemonės tikslas: gerinti ŽRVVG regiono gyventojų socialinę gerovę, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir 

visuomenės poreikiams  

  9.1.1.4.2.     Priemonės apibūdinimas      Žuvininkystės verslas apima gamybinę bazę ir infrastruktūrą, kuri sudaro prielaidas sėkmingam 

žuvininkystės produktų gamybos organizavimui. Be to, didžioji dalis žuvininkystės įmonių įsikūrusios 

atokesnėse vietovėse, kuriose gyvena ir dirbantieji bei jų šeimos nariai. ŽRVVG teritorijoje vykdoma 

žvejyba ir vidaus vandenyse, labai aktualia problema tampa esančios infrastruktūros prie vidaus vandenų 

pritaikymas verslo ir visuomenės poreikiams.  
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          ŽRVVG atlikto tyrimo metu nustatytas gyventojų poreikis „Gerinti socialinę gerovę ŽRVVG 

teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą infrastruktūrą, tame tarpe ir kultūros paveldą, žuvininkystės 

verslo ir visuomenės poreikiams“.  Vietos gyventojų poreikių tyrimų metų ŽRVVG nustatė  poreikius, 

kurie atsispindi ir vietos gyventojų pateiktose vietos projektų idėjose: „Akvakultūros muziejaus įkūrimas 

kartu su nakvynės namais, žvejo švenčių organizavimui ir kitiems visuomenės poreikiams“, „Viešosios 

infrastruktūros, skirtos mėgėjiškai rekreacinei žvejybai, įrengimas“, „Plėtoti pramoginę žvejybą, įkuriant 

reikiamą infrastruktūrą: nakvynės namelius, pavėsines,  tualetus, įrengti elektrą“, „ Ežerų žvejybos ir 

akvakultūros paveldo infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas verslo ir visuomenės poreikiams“ ir kt. 

Tyrimo metu nustatytas labai platus socialinių poreikių spektras, ypač didelis dėmesys buvo skiriamas 

infrastruktūros sutvarkymui ir jos  pritaikymui  visuomenės poreikiams. Tenkinant gyventojų poreikius 

VPS numatyta ši priemonė. 

        Pagal priemonę bus remiamos veiklos: parama skiriama investicijoms į visų rūšių viešosios 

infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą – skiriamos aplinkai tvarkyti, viešiesiems pastatams, 

statiniams gerinti, atnaujinti, viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto, 

kultūrine, žvejybos turizmo veikla, ŽRVVG teritorijoje. 

        

 

Priemonei skiriama 32,70 32,83 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų. Darbo vietos nebus 

kuriamos. Planuojama įgyvendinti 4 projektus. 

  9.1.1.4.3.   Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.1.1.4.3.1.   pelno  
 

9.1.1.4.3.2.   ne pelno x 
 

  9.1.1.4.4.   Tinkami paramos gavėjai Juridiniai asmenys: Asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste, vietos valdžios institucija 

(savivaldybė) arba valstybės institucija / organizacija, kuri atitiks VPS vietos projektų administravimo 

taisyklėse numatytus įregistravimo ir veiklos vykdymo terminus. 

  9.1.1.4.5.   Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Juridiniai asmenys: Asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste, vietos valdžios institucija 

(savivaldybė) arba valstybės institucija / organizacija, kuri atitiks VPS vietos projektų administravimo 

taisyklėse numatytus įregistravimo ir veiklos vykdymo terminus. 

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

2.   Projektas įgyvendinamas ŽRVVG teritorijoje; 

3. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir remiamas veiklas; 
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4. Projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla. 

  9.1.1.4.7.   Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

1. Į projekto įgyvendinimą įtraukiami vietos gyventojai, kurie projekte numatys didesnį prisidėjimą 

savanorišku darbu; 

2. Pareiškėjas – NVO.  

Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus nustatomas priemonės įgyvendinimo taisyklėse. 

  9.1.1.4.8.   Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

 131 492,60 

  9.1.1.4.9.   Paramos lyginamoji dalis  

(proc.)  

 

95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno ir jį teikia NVO ar kitas viešasis 

juridinis asmuo. Visuomenei turi būti suteikiama galimybė susipažinti su projektų, finansuojamų iš 

EJRŽF lėšų, vykdytų veiksmų rezultatais ir vietos projektas turi atitikti vieną iš Reglamento (ES) Nr. 

508/2014 95 straipsnio 3 dalies i ir ii papunkčiuose nurodytų kriterijų. 

 

 

11. VPS finansinis planas 

11.1. 

VPS finansinis planas pagal prioritetus: 

Prio-

riteto 

Nr. 

VPS prioriteto pavadinimas 
Planuojama paramos 

lėšų suma (Eur) 
Planuojama lėšų (proc.) 

11.1.1. 

I Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, 

tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant 

darbo vietas 

 

1 062 807,00 

+58500,00=1121307,00 

 

 66,06 66,01 

11.1.2. 

II Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant 

žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją 

 

545 970, 40+31500,00= 

577470,40 

 

 

 33,94 33,99 

 

  Iš viso:  

1 608 

777,40+90000,00= 

1 698 777,40 

Iš viso: 100 

11.2. 

VPS finansinis planas pagal priemones: 

VPS priemonės pavadinimas 

VPS prioriteto 

Nr., kuriam 

priskiriama 

VPS priemonės kodas 
Planuojama lėšų suma 

(Eur) 
Planuojama lėšų (proc.) 
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priemonė 

11.2.1. Produktyvios investicijos į 

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

 

1 045 

707,00+58500,00= 

1104207,00 

65,00 

11.2.2. Rinkodaros priemonės. 
I BIVP-AKVA-8 

 

17 100,00 
 1,06 1,00 

11.2.3. Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose 

skatinimas. 

II BIVP-AKVA-7 
20 000,00-

177,50=19822,50 
 1,24 1,17 

11.2.4. ŽRVVG regiono socialinės 

gerovės kūrimas, pritaikant 

infrastruktūrą  žuvininkystės 

verslo ir visuomenės 

poreikiams. 

II BIVP-AKVA-SAVA-2 

 

 

525 970,40+31500,00+ 

177,50=557647,90 

 32,7032,83 

    Iš viso:  

1 608 

777,40+90000,00= 

1 698 777,40 

Iš viso: 100 (nuo vietos projektams 

įgyvendinti planuojamos sumos) 

11.3. 
VPS administravimo išlaidų finansinis planas: 

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

11.3.1. ŽRVVG veiklos išlaidos  301 645,20 234 145,20 75 

11.3.2. ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos  100 548,40 78 048,40 25 

11.3.3. Iš viso:  402 193,60-90000,00=312 193,60 20 

11.4. Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus: 
ES 

fondas 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Iš viso: 

11.4.1. Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal 

VPS finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos 

projektams numatytos) 

EJRŽF – 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 5,00 
100 

proc. 

11.4.2. Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo 

išlaidoms pagal metus (proc. nuo VPS 

administravimui numatytos sumos) 

EJRŽF – 14,32 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
100 

proc. 

11.5. Planuojami papildomi VPS finansavimo šaltiniai  Pagrindimas 
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11.5.1.    

11.5.2.    

 

 

 

     Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė patvirtinti pakeistą Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją“ ir pasiūlė balsuoti. 

 

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

 

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

veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją“. 

 

 

 

2 SVARSTYTA. Darbuotojo Martyno Vaškevičiaus gauto prašymo „Dėl perėjimo iš VPS administratoriaus pareigų į VPS viešųjų ryšių specialisto 

pareigas“ svarstymas.  

 

 

VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, kad yra gautas darbuotojo Martyno Vaškevičiaus prašymas „Dėl perėjimo iš VPS 

administratoriaus pareigų į VPS viešųjų ryšių specialisto pareigas“. Darbuotojas Martynas Vaškevičius prašo nuo 2022 m. birželio 1 d. imtinai 

pervesti iš 0,50 etato VPS administratoriaus pareigų į VPS viešųjų ryšių specialisto pareigas. Nuo 2022 m. birželio 1 d. darbuotojo Martyno 

Vaškevičiaus VPS viešųjų ryšių specialisto pareigos sudarys 1,00 etato.  Nuo 2022-06-01 darbo užmokestis pagal darbo sutartį VPS viešųjų ryšių 

specialistui: 

 

Eil.  

Nr. 
Pareigybė Darbo užmokestis 

1. darbo užmokestis pagal darbo sutartį VPS viešųjų 

ryšių specialistui Martynui Vaškevičiui  

Darbo užmokestis pagal darbo sutartį VPS viešųjų ryšių specialistui 1,00 darbo etato 

darbo užmokestis su mokesčiais 1344,69 Eur. (Pareiginės algos  koeficientas 7,30) 
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Į rankas darbuotojas  gaus 763,71 Eur.  Tai reikalinga, kad būtų užtikrintas krypties „ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos“ ne mažiau 

25 proc. išlaidų. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė tenkinti darbuotojo Martyno Vaškevičiaus prašymą, t.y. nuo 2022 m. birželio 1 d. imtinai 

pervesti iš 0,50 etato VPS administratoriaus pareigų į VPS viešųjų ryšių specialisto pareigas. Nuo 2022 m. birželio 1 d. darbuotojo Martyno 

Vaškevičiaus VPS viešųjų ryšių specialisto pareigos sudarys 1,00 etato,  patvirtinti darbo užmokestį ir už tai balsuoti.  

 

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

 

          NUTARTA (bendru sutarimu). Tenkinti darbuotojo Martyno Vaškevičiaus prašymą, t.y. nuo 2022 m. birželio 1 d. imtinai pervesti iš 0,50 etato 

VPS administratoriaus pareigų į VPS viešųjų ryšių specialisto pareigas. Nuo 2022 m. birželio 1 d. darbuotojo Martyno Vaškevičiaus VPS viešųjų ryšių 

specialisto pareigos sudarys 1,00 etato ir  nuo 2022-06-01 patvirtinti darbo užmokestį pagal darbo sutartį VPS viešųjų ryšių specialistui: 

 

Eil.  

Nr. 
Pareigybė Darbo užmokestis 

1. darbo užmokestis pagal darbo sutartį VPS viešųjų 

ryšių specialistui Martynui Vaškevičiui  

Darbo užmokestis pagal darbo sutartį VPS viešųjų ryšių specialistui 1,00 darbo etato 

darbo užmokestis su mokesčiais 1344,69 Eur. (Pareiginės algos  koeficientas 7,30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas      Algimantas Gylys 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                                        Jūratė Čiuknaitė 


