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Posėdis vyko - 2022 m. birželio 21 d., 12.00 val.  

 

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Gylys, Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio 

pirmininkas, Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas. 

Posėdžio pirmininkė - Birutė Polikevičienė, ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos narė, vietos 

projektų atrankos komiteto narė. 

 

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

Dalyvavo:  

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

2. Janė Muliuolienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

3. Aleksandr Larin, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

4. Loreta Štelbienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

5. Dainoras Bendžaitis, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

6. Algimantas Gylys, Pilietinės visuomenės 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. Audrius Balnys, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

13. Karolina Ziminska, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

14. Martynas Vaškevičius, ŽRVVG „Vilkauda“ 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.-

24.1), pateikto pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos 
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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. 24 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. 

 

 

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininkas, Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos 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“ valdybos pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė  Vietos projektų 

atrankos komiteto posėdžio pirmininke rinkti Birutę Polikevičienę ir pasiūlė balsuoti už jos 

kandidatūrą.   

 

NUTARTA: 

1.1. Patvirtinti vietos projektų atrankos komiteto pirmininke Birutę Polikevičienę. 

 

Balsavo vienabalsiai. 

 

 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininkas, Žuvininkystės regiono vietos 

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

projektų atrankos komiteto posėdžio sekretorę ir pasiūlė balsuoti už Jūratės Čiuknaitės 

kandidatūrą. 

 

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 posėdžio pirmininkė Birutė 

Polikevičienė pasiūlė pritarti posėdžio darbotvarkei ir balsuoti. 

 

NUTARTA: 

1.2. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

 

Balsavo vienabalsiai. 

 

 

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

AKVA-6.1.1.-24.1), pateikto pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

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

perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 24 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. 24 lėšų suma 

- 181 429,34 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška - prašoma paramos suma 168 000,00 

Eur, likutis - 13 429,34 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Birutė Polikevičienė pasiūlė pristatyti 

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

6.1.1.-24.1 (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. 24 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.-24.1) 

 

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 - ūkio 

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

darbo sąlygų gerinimą, įsigyjant 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. Akvakultūros veiklos plėtrai 

ūkininkas nusprendė įsigyti naują inovatyvią techniką, kuri leis sumažinti akvakultūros 

produkcijos auginimo sąnaudas, tuo būdu padidinant ūkininko pajamas ir suteikiant galimybę 

konkuruoti su kitais 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 kurui keliamus reikalavimus, naudoja 
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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 . Žuvų šėrimas pašarais tiesiai iš laukų , turi daug privalumų , nes jų nereikia gabenti į 

saugyklas (mažėja kuro sąnaudos), džiovinti (mažėja energijos skirtos šilumai gaminti 

sąnaudos) ir dėl didelio grūdo drėgnumo jis geriau virškinamas. Taip šerti galima pradėti 

anksti kol grūdai dar nėra galutinai subrendę ir tęsti iki šėrimo sezono pabaigos. Šeriama 

šviežiai nuimtais grūdais žuvis žymiai noriau jais maitinasi ir geriau juos įsisavina, nei 

džiovintus grūdus. Be to kombaine bus sumontuota Lietuvoje dar nenaudota technologinė 

naujovė, purkštuvas grūdų iškrovimo sistemoje. Jo pagalba bus taikomas inovatyvus grūdų 

padengimo medžiagomis procesas, kombaino grūdų iškrovimo sistemoje. Ši inovacija leidžia 

grūdų iškrovimo proceso metu padengti grūdus (pašarą) vitaminais, vaistais ar kitomis 

medžiagomis. Taip vieno proceso metu atliekamos dvi operacijos gerinant darbo sąlygas, 

taupant laiką, kurą, mažinama pašaro savikaina, didinamas efektyvumas. Šios sistemos 

panaudojimas leis patobulinti tris gamybos aspektus. Pirma, paruošiant pašarą žuvims 

tiesioginiam šėrimui, iškraunant iš bunkerio į transporto priemonę pašarą purškiant ant jo bus 

dozuojami probiotikai pagerinantys žuvų mitybos procesą ir leidžiantys pasiekti didesnį 

prieaugį ir didesnį žuvų sveikatingumą. Antra, esant žuvų susirgimo požymiams, vykdant 

tokią pačią procedūrą kaip ir pirmuoju atveju, pašaras kartu su probiotikais , bus padengiamas 

vaistiniais preparatais , skirtais ligų prevencijai ar jų sustabdymui .  Trečia, ruošiant pašarus 

kitam sezonui, prieš gabenat juos į saugyklą, bus purškiamos prieš grybinės ir kenkėjų 

kontrolės priemonės, kas leis pašarus kitam sezonui išlaikyti sveikesnius, neužkrėstus 

grybinėmis ligomis ir kenkėjais. 

 

 Projekto uždaviniai: 

 

Įgyvendinant šį projektą suformuluoti sekantys uždaviniai: 

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

saugias technologijas bei modernizuoti įmonės techninę bazę ir įvairinti įmonės 

veiklą; 

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

3. 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. 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 įmonės pelnas. Įgyvendinus projektą bus sukurtos dvi naujos 

darbo vietos. 

Projektas bus pradėtas įgyvendinti gavus sprendimą skirti paramą projektui įgyvendinti. 

Planuojama, kad projektas bus pradėtas įgyvendinti 2022-06-30 ir bus užbaigtas iki 2022-11-

30 Įgyvendinant projektą bus įsigytas naujas inovatyvus naujausios kartos kombainas su 

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

numatoma pateikti iki 2022-11-30 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 2021 m. užaugino ir realizavo 62 

140,00 kg akvakultūros produkcijos. 

Kartu su paraiška pateiktas ūkio 

registravimo pažymėjimas; VĮ Žemės 

ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 

2022-02-02 pažyma Nr. 1S-774. 

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 gautas ūkininko Algimanto Gylio  prašymas dėl 

nusišalinimo, todėl pasiūlė jam atsijungti nuo posėdžio. Algimantas Gylys laikinai atsijungė 

nuo MS Teams programos.  

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkė Birutė Polikevičienė įsitikino, kad 

dalyvaujančių vietos projektų atrankos komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo 

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

Polikevičienė, 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.-24.1, 

pareiškėjas - ūkininkas Algimantas Gylys, pagal Kvietimo Nr. 24 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:  

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

(vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.-24.1, 

pareiškėjas - ūkininkas Algimantas Gylys, pagal Kvietimo Nr. 24 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 grįžo į posėdį. 

 

 

         

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                  Algimantas Gylys 

 

Posėdžio pirmininkė    Birutė Polikevičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė    Jūratė Čiuknaitė 


