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SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono 

vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ priemones: 

• „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (BIVP-AKVA-SAVA-1); 

• „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (BIVP-AKVA-SAVA-2). 

NUTARTA. 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“ pateiktas vietos projektų kokybės vertinimo ataskaitas, priimti šias rekomendacijas: 

 

1. Skirti paramą šiems projektams: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 
Vietos projekto pavadinimas 

Vietos projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) balais 

Pareiškėjo prašoma 

paramos suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 

VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę 

veiklą, kuriant darbo vietas“ priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) 
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1. VILK-AKVA-6.1.1.-25.1 UAB „Arvydai“ 
UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas 

diegiant inovacijas 
40 110 489,99 

2. Viso:    110 489,99 

VPS II prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant 

žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ priemonė „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą 

žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) 

3. VILK-AKVA-6.3.2.-26.1 
Molėtų rajono savivaldybės 

administracija 

Viešosios infrastruktūros sukūrimas 

Mindūnų seniūnijoje 
60 31 675,15 

4. Viso:    31 675,15 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                              Algimantas Gylys 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                                                                         Jūratė Čiuknaitė 

 

                


