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Posėdis vyko - 2022 m. gruodžio 5 d., 11.00 val.  

 

Posėdžio pirmininkas - Algimantas Gylys, Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio 

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

 

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

Dalyvavo:  

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

2. Aleksandr Larin, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

3. Loreta Štelbienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

4. Daiva Kulienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

5. Dainoras Bendžaitis, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

6. Algimantas Gylys, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

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

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

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

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

11. Birutė Polikevičienė, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

12. Vakaris Atkočiūnas, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

13. Audrius Balnys, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

14. Karolina Ziminska, Vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

15. Martynas Vaškevičius, ŽRVVG „Vilkauda“ 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. Dėl UAB „Arvydai“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-25.1), 

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 
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perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 25 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. 

 

3. Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.3.2.-

26.1), 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. 26 pagal VPS II prioriteto 

„Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant 

ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

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

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

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

vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 

 

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininkas, Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos 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“ valdybos 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, Žuvininkystės 

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

pritarti posėdžio darbotvarkei ir balsuoti. 

 

NUTARTA: 

1.3. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę. 

 

Balsavo vienabalsiai. 

 

 

2. SVARSTYTA.  Dėl UAB „Arvydai“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-

25.1), pateikto pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 



3 

3 

 

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. 25 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. 25 lėšų suma 

- 110 489,99 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška - prašoma paramos suma 110 489,99 

Eur, likutis – 0,00 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti 

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

6.1.1.-25.1 (pareiškėjas –„UAB „Arvydai“, vietos projekto pavadinimas „UAB „Arvydai“ 

ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“, prašoma paramos suma - 110 489,99 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. 25 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.-25.1) 

 

Pareiškėjas - UAB „Arvydai“, bendra projekto vertė su PVM - 169 383,80 Eur, bendra 

projekto vertė be PVM - 140 420,50 Eur, prašoma paramos suma -  110 489,99 Eur. 

     

      Projekto „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“ tikslas – diegti 

inovacijas ir  didinti efektyvumą naudojamos technikos ir technologijų srityse, sukurti 

optimalią ir inovatyvią bazę paslaugų, susijusių su žuvininkyste ir fauna teikimu,  padidinti 

darbo našumą, diversifikuoti veiklas ir didinti ūkio pajamas“. 

 

 

 

 Projekto uždaviniai: 

 

Projekto „UAB „Arvydai“  ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“ uždaviniai: 

• Ūkio veiklų diversifikavimui, pajamų ir darbo našumui didinimui, įsigyti būtiną 

inovatyvią įrangą: kilnojamą žvejo namelį su inovatyvia naudojimo sistema (5 vnt.); 

komercinės ir darbo paskirties konteinerinio tipo dvejų aukštų namuką (1 

vnt.);inovatyvų krovininį elektrinį dviratį (3 vnt.); inovatyvų elektrinį dviratį su 

priekaba (2 vnt.); 3D indikacinę sistema ekskavatoriui (1vnt.); automatinę tepimo 

sistemą ekskavatoriui (1 vnt.); inovatyvią automatinę žuvų šėrimo stotį (2 vnt.); 
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• Užtikrinti efektyvų namelių ir įsigytos įrangos naudojimą. 

• Sukurti 0,72 (0,72 etato) naujas darbo vietas ir jas išlaikyti kontrolės laikotarpiu. 

 

Projekto veikla:  

 

         UAB „Arvydai“ ūkis jau šešias dešimtis metų puoselėja žuvies auginimo tradicijas. 

Ilgametė patirtis leidžia  ūkiui produktyviai ir kokybiškai vykdyti tvenkinių ir ežerų 

įžuvinimo, žuvies auginimo akvakultūros tvenkiniuose, jos pardavimo organizavimu, naktine 

žvejyba, pramogine žvejyba bei smulkios faunos medžiokle. Taip pat organizuojami 

šventiniai renginiai ir poilsis gamtoje aplinkinių vietovių ir Vilniaus gyventojams. Per ilgus 

metus sukaupta patirtis leido gaminti kokybišką bei ekologišką žuvininkystės  produkciją. 

2021 m. pagaminta 233 t. žuvininkystės produkcijos, gauta 398,8 tūkst. Eur pajamų. 

Pažymėtina, kad jos pastaraisiais metais padidėjo 35 proc. 

        Projekto „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant inovacijas“ tikslas - diegti 

inovacijas ir  didinti efektyvumą naudojamos technikos ir technologijų srityse, sukurti 

optimalią ir inovatyvią bazę paslaugų, susijusių su žuvininkyste ir fauna teikimu,  padidinti 

darbo našumą, diversifikuoti veiklas ir didinti ūkio pajamas. 

        Rengiant projektą, atlikta išsami žuvininkystės sektoriaus būklės ir galimos plėtros 

analizė. Nustatyta, kad sparčiai didėjant konkurencijai, žuvininkystės sektoriuje ir kintant 

gyventojų poreikiams, žuvų produktams be gamybos diversifikavimo, labai svarbus vaidmuo 

minėto sektoriaus plėtrai tenka inovacijų diegimui technologiniuose procesuose. Atlikta 

technologinių procesų analizė, apklausti galimi tiekėjai, apskaičiuotas finansinių lėšų poreikis 

ir galimi finansavimo šaltiniai, parengta paraiška, verslo planas, paruoštas projekto 

įgyvendinimo valdymo modelis. 

       Projektą įgyvendins pati pareiškėjas be partnerių.  Pareiškėja įgyvendindama projektą 

vykdys šias veiklas: 

• Ūkio veiklų diversifikavimui, pajamų ir darbo našumui didinimui, įsigys būtiną 

inovatyvią įrangą: kilnojamą žvejo namelį su inovatyvia naudojimo sistema (5 vnt.); 

komercinės ir darbo paskirties konteinerinio tipo dvejų aukštų namuką (1 

vnt.);inovatyvų krovininį elektrinį dviratį (3 vnt.); inovatyvų elektrinį dviratį su 

priekaba (2 vnt.); 3D indikacinę sistema ekskavatoriui (1vnt.); automatinę tepimo 

sistemą ekskavatoriui (1 vnt.); inovatyvią automatinę žuvų šėrimo stotį (2 vnt.); 

• Pirks konsultavimo paslaugą, susijusia su „UAB „Arvydai“  ūkio modernizavimas 

diegiant inovacijas“ verslo plano parengimu ir  jo įgyvendinimu susijusių dokumentų 

rengimu, kai šios išlaidos, skiriamos naujai įrangai, įskaitant techniką, pirkti. 

Pareiškėjas neturi galimybių savo jėgomis parašyti verslo plano bei jo įgyvendinti, 

todėl šios išlaidos reikalingos verslo plano parengimui bei jo įgyvendinimui. 

• Sukurs 0,72 (0,72 etato) naujas darbo vietas ir jas išlaikyti kontrolės laikotarpiu. 

 

 

 

 

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Sukurtas darbo vietų skaičius Vnt. 0,72 

2. 

Sukurtas darbo vietų skaičius 40 

m. (imtinai) ir jaunesniems 

asmenims  (priėmimo į darbą 

metu) 

Vnt. 0,72 

3. Bendras darbo vietų skaičius Vnt. 10,72 
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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 0 - 

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, 

ir kartu su paraiška 

pateikiamus dokumentus. 

Pareiškėjas vykdo 

akvakultūros ekologiškų 

žuvų produktų gamybą ir 

jam yra suteiktas 

veterinarinis 

patvirtinimas ar 

registravimas. Kartu su 
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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.) 

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 kaip prieš du 

metus iki paraiškos pateikimo datos ir VĮ 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 

centrui pateikė duomenis apie 

akvakultūros produkciją ataskaitiniais 

metais, užaugina ir realizuoja produkcijos 

ne mažiau kaip 40 tonų per metus 

20 20 

Atitiktis nustatyta pagal 

vietos projektų paraiškos 

10 lentelės 10.5. punktą 

bei kartu su paraiška 

pateiktus dokumentus. 

UAB „Arvydai“  

įregistruota ir veiklą 

vykdo nuo 1994-06-03 

dienos. 

UAB „Arvydai“  

deklaravo, kad 2021 m. 

užaugino ir realizavo 

122,78 t akvakultūros 

produkcijos. 

Kartu su paraiška pateikti 

įstatai, registro išrašas; 

VĮ Žemės ūkio 

informacijos ir kaimo 

verslo centro 2022-10-11 

pažyma Nr. 1S-5987. 

Įvertinus aukščiau 

pateiktą informaciją ir 

dokumentus, už šį 

kriterijų vietos projektas 

surenka 20 balų. 

 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 pirmininkas Algimantas Gylys paklausė pareiškėjo 

atstovo, kokią pridėtinę vertę turės projektas. Pareiškėjo atstovas išsamiai atsakė į klausimą. 

Vietos projektų atrankos komiteto narys Karolis Panasenka paklausė, kokios tai inovatyvios 

šėryklos.  Pareiškėjo atstovas atsakė, kad tai visiškai naujas produktas Lietuvoje, kuris turi 

daug funkcijų ir tai inovatyvios šėryklos.   
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Prieš skelbiant balsavimą dėl projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gauti  

Kęstučio Banikonio ir Aleksandr Larin prašymai dėl nusišalinimo, todėl pasiūlė jiems 

atsijungti nuo posėdžio. Kęstutis Banikonis ir Aleksandr Larin 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 „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas 

diegiant inovacijas“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) VILK-AKVA-

6.1.1.-25.1, pareiškėjas - UAB „Arvydai“, pagal Kvietimo Nr. 25 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 „UAB „Arvydai“ ūkio modernizavimas diegiant 

inovacijas“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) VILK-AKVA-6.1.1.-25.1, 

pareiškėjas - UAB „Arvydai“, pagal Kvietimo Nr. 25 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. 

 

 

Kęstutis Banikonis ir Aleksandr Larin grįžo į posėdį. 

 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-

AKVA-6.3.2.-26.1), 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. 26 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. 
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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. 26 

lėšų suma – 31 677,50 Eur. Gauta viena vietos projektų paraiška - prašoma paramos suma  

31 675,15 Eur, likutis – 0,00 Eur. 

 

Vietos projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti 

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

6.3.2.-26.1 (pareiškėjas – Molėtų rajono savivaldybės administracija, vietos projekto 

pavadinimas „Viešosios infrastruktūros sukūrimas Mindūnų seniūnijoje“ prašoma paramos 

suma -  31 675,15 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. 26 pagal VPS II 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) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų suvestines 

ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitas. 

Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „Viešosios 

infrastruktūros sukūrimas Mindūnų seniūnijoje (Vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas VILK-AKVA-6.3.2.-26.1) 

 

Pareiškėjas - Molėtų rajono savivaldybės administracija, bendra projekto vertė su PVM 

-  35 590,05 Eur, bendra projekto vertė be PVM -  29 413,27 Eur, prašoma paramos suma - 

31 675,15  Eur. 

     

      Projekto tikslas  

 

          Molėtų krašto geografinė, demografinė padėtis ir gamtinės sąlygos paskatino teikti 

projektą. Molėtų rajonas garsėja dėl ežerų gausos (242 ežerai), kuriais naudojasi žvejai 

užsiimdami pramogine (mėgėjiška rekreacine) ir komercine žuvininkyste, taip pat pritraukia 

papildomus turistų srautus. Projekto tikslas - siekiant sukurti patrauklesnę infrastruktūrą šiuo 

metu esančioje populiarioje lankytinoje vietoje - Mindūnų apžvalgos bokšte (Baltųjų Lakajų 

ežero šlaite), sukurti patogias ir komfortiškas sąlygos laisvalaikio praleidimui visoms amžiaus 

grupėms, įrengiant laisvalaikio bei poilsio zonas. Preliminariai planuojama, kad projekto 

įgyvendinimo metu bus sukurta vaikų žaidimo aikštelė kartu su poilsio zona suaugusiems 

žvejybos tematika. 

 

 

 

 

 

 

 Projekto uždaviniai: 

• Viešosios infrastruktūros plėtojimas sukuriant rekreacinę infrastruktūrą: krūmų ir 

medžių sutvarkymas, geotekstilės paklojimas, šaligatvių įrengimas; 

• Sukurti viešąsias erdves, įrengiant ir sumontuojant laisvalaikio praleidimo erdvę 

žvejybos tematika. 
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Projekto veikla:  

 

         Įgyvendinant vietos projektą „Viešosios infrastruktūros sukūrimas Mindūnų 

seniūnijoje“, bus išplėsta viešoji infrastruktūra, skatinanti mėgėjišką žūklę kaip patrauklią 

turizmui veiklą bei  sukurianti šiai veiklai palankias sąlygas. Atnaujinta aplinka bus patraukti 

ir patiems vietos gyventojams. Vietos projekto veiklos papildys anksčiau Molėtų rajono 

savivaldybės administracijos vykdyto projekto „Žvejybos rojaus“ informacinės sistemos 

kūrimas“ (2015 m.) veiklas, taip pat užtikrins savivaldybei savininko teisėmis priklausančio 

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro vykdomos rinkodaros priemonių projektui 

„Žvejybos rojus“ vientisumą. 

        Svarbu pabrėžti, kad vietos projekto veiklos atitinka Molėtų rajono plėtros dokumentų, 

pagal kuriuos sukurta VPS, nuostatas. Taip pat atitinka ir Molėtų rajono savivaldybės 2018-

2024 m. strateginio plėtros plano II prioriteto „Rajono ekonominės plėtros sąlygų kūrimas“ 

uždavinius: 2.2.2 „Aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtra“, 2.2.3 „Kurti rajone aktyvaus 

laisvalaikio infrastruktūrą, mažinančią sezoniškumą“. 

        Projekto įgyvendinimo priežiūrai ir sėkmingam įgyvendinimui bei rezultatų tęstinumui 

užtikrinti bus suformuota Projekto įgyvendinimo grupė, kurią sudarys projekto vykdytojo 

paskirti atstovai, kurie bus atsakingi už projekto įgyvendinimą. 

         Numatytos tokios veiklos: viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir vykdymas, projekto 

darbų organizavimas ir įgyvendinimas, mokėjimo prašymų pildymas, projekto įgyvendinimo 

priežiūra, projekto viešinimas ir sklaida. 

        Pasirašius projekto finansavimo sutartį, rengsime viešųjų pirkimų dokumentus 

vertinimui ir vykdysime viešųjų pirkimų procedūras. Suplanuotas veiklas įgyvendinsime 

dviem etapais (infrastruktūros sutvarkymas, reikiamos įrangos įsigijimas). Pildysime ir 

teiksime mokėjimo prašymus pagal patvirtintą grafiką. Viso projekto vykdymo metu 

viešinsime informaciją apie jo įgyvendinimo eigą. Nuolat vykdysime projekto įgyvendinimo 

priežiūrą bei organizuosime atsakingų asmenų darbo grupės susirinkimus projekto vykdymo 

klausimams aptarti. Vietos projektą viešinančio straipsnio parengimas. Visos šios veiklos 

užtruks iki 9 mėnesių. Projekto įgyvendinimo metu suplanuotos įsigyti išlaidos yra būtinos. 

Įgyvendinus projektą pasiekti rezultatai bus atviri ir viešai prieinami visų socialinių ir amžiaus 

grupių žmonėms.     

 

Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai): 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Laukiamo rezultato 

kiekybinė išraiška 

1. Paremtų vietos projektų skaičius Vnt. 1 

2. Sukurta viešoji infrastruktūra Vnt. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nr. 

Vietos projekto kokybės 

vertinimo kriterijai 

(Kriterijai turi sutapti su 

patvirtintame VPS priemonės / 

veiklos srities, pagal kurią 

pateiktas vietos projektas, FSA 

nurodytais atrankos kriterijais.) 

 

Didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius 

(Nurodomas 

didžiausias 

kriterijui 

skiriamas balų 

skaičius, 

nurodytas 

patvirtintame 

FSA.) 

Vertinimo 

rezultatas 

balais 

(Informacija 

imama iš vietos 

projekto 

kokybės 

vertinimo 

ataskaitos.) 

Išvados ir pastabos 

(Nurodomi vertintojo motyvai, 

kodėl vietos projektas buvo 

įvertintas būtent tokiu balų 

skaičiumi. Informacija imama 

iš kokybės vertinimo 

ataskaitos.) 

1. 

Projekte numatyta didesnė 

nuosavo indėlio dalis nei 

numatyta paramos intensyvume: 

20 20 

 

1.1. 
numatytas nuosavas indėlis 

didesnis nei 10 proc. 
20 20 

Atitiktis nustatyta pagal vietos 

projektų paraiškos 4 lentelės 

4.1 punktą, ir kartu su paraiška 

pateikiamus dokumentus - 

2022 metų spalio 27 dienos 

Molėtų rajono savivaldybės 

tarybos sprendimas dėl 

projekto teikimo bei 

finansavimo užtikrinimo. 

Bendra vietos projekto vertė 

su pridėtinės vertės mokesčiu 

(toliau - PVM) 35 590,05 Eur. 

Prašomos paramos vietos 

projektui suma - 31 675,15 

Eur, pareiškėjo nuosavos 

piniginės lėšos 3 914,90 Eur, 

t.y. kiek beveik 11,00% visos 

investicijos vertės; informacija 

patikrinta pagal informaciją 

paraiškoje, taip pat prie 

paraiškos pateiktus 

dokumentus - 2022 metų 

spalio 27 dienos Molėtų 

rajono savivaldybės tarybos 

sprendimas dėl projekto 

teikimo bei finansavimo 

užtikrinimo. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 

vietos projektas surenka 20 

balų. 

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 - 

savivaldybės nuostatus ir 

registracijos pažymėjimą. 

Projekto paraiškos teikėja - 

Molėtų rajono savivaldybė.  

Informacija patikrinta pagal 

informaciją paraiškoje, taip 

pat prie paraiškos pateiktus 

dokumentus - savivaldybės 

nuostatus ir registracijos 

pažymėjimą. 

Įvertinus aukščiau pateiktą 

informaciją, už šį kriterijų 
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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.) 

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 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) 

40 0 - 

 Iš viso: 100 60  

 

 

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos 

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

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

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

paramą vietos projektui, ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti 

paramą vertinimui. 

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

projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gautas Vakario Atkočiūno prašymas dėl 

nusišalinimo, todėl pasiūlė jam atsijungti nuo posėdžio. Vakaris Atkočiūnas  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 
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„Vilkauda“ pateiktą vietos projektų kokybės vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią 

rekomendaciją: skirti paramą vietos projektui „Viešosios infrastruktūros sukūrimas 

Mindūnų seniūnijoje“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) VILK-AKVA-

6.3.2.-26.1, pareiškėjas - Molėtų rajono savivaldybės administracija, pagal Kvietimo Nr. 26 

VPS II prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės 

poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus 

dirbančiųjų kvalifikaciją“ priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, 

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

SAVA-2) ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui ir pasiūlė už tai  

balsuoti. 

 

NUTARTA:  

2.1. Skirti paramą vietos projektui „Viešosios infrastruktūros sukūrimas Mindūnų 

seniūnijoje“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) VILK-AKVA-6.3.2.-26.1, 

pareiškėjas - Molėtų rajono savivaldybės administracija, pagal Kvietimo Nr. 26 VPS II 

prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, 

gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 

kvalifikaciją“ priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant 

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

projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

 

Balsavo vienbalsiai. 

 

 

Vakaris Atkočiūnas grįžo į posėdį. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                  Algimantas Gylys 

 

 

 

Posėdžio sekretorė    Jūratė Čiuknaitė 


