
______________________ 
VPS vykdytojo atstovo 

parašas ir antspaudas 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos priemonės  

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

administravimo taisyklių 

2 priedas 

 

(VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma) 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos 

apie VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą 
Šią formos dalį pildo Agentūra1. 

VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos 

pateikimo būdas 
 

 

 

- el. būdu  

 

VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir 

pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo 
 
 

- pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos 

vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas 

atstovavimo VPS vykdytojai teisės 

įrodymo dokumentas) 

 

VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir 

registracijos Agentūroje data 

 

    -   -   

 

VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir 

registracijos Agentūroje numeris 

 

 

 

 

VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir 

užregistravęs Agentūros padalinys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pildydami VPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite.Pildymo instrukcija pateikiama 

pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. 



2 

 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

 

VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

2018  m. 
 

 

I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ 

1.1. 
VPS vykdytojos 

pavadinimas 
Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ 

1.2. 
VPS vykdytojos 

registracijos kodas 
301806780 

1.3. 

VPS vykdytojos 

kontaktinė informacija 

 

savivaldybės pavadinimas Klaipėda 

gyvenamosios vietovės pavadinimas Klaipėda 

gatvės pavadinimas Birutės 

namo Nr. 22 

buto Nr. 311 
pašto indeksas LT-91187 
el. pašto adresas 

 
klaipedazvvg@gmail.com 

kontaktiniai telefono Nr.  +370 645 01230 

VPS vadovas (pareigos, vardas ir 

pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)  

Pirmininkas  

Arvydas Žiogas 

+370 645 01230 

klaipedazvvg@gmail.com 
pagrindinis VPS vykdytojos paskirtas 

asmuo, atsakingas už VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą (pareigos, vardas 

ir pavardė, telefono Nr., el. pašto 

adresas) 

 

Viešųjų ryšių specialistė 

Violeta Povilionienė  

+370 61130851 

violetazvvg@gmail.com 

pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas 

asmuo, atsakingas už VPS metinę 

įgyvendinimo ataskaitą(pareigos, vardas 

ir pavardė, telefono Nr., el. pašto 

adresas) 

 

Finansininkė 

Gražina Petravičienė 

+370 699 03214 

grazinazvvg@gmail.com 
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2. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS 

2.1. VPS registracijos Nr. 
63VS-KL-16-1-00095 

2.2. VPS pavadinimas  Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija 

2.3. 

ŽRVVG teritorija, 

kurioje įgyvendinama 

VPS  

 Klaipėdos miesto savivaldybė 

2.4. VPS patvirtinimo data 

2017-06-27 Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų 

veiksmų programos VPS atrankos komiteto posėdžio protokolas 

Nr. 3 (2017-06-30 nutariamoji dalis Nr. 8D-338(5.50) 

2.5. 
VPS įgyvendinimo 

laikotarpis 

2018-01-02–2023-09-01 
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II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS 

 

3. BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS  

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

2018 ataskaitiniais metais Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios  

bendras 

skaičius 

 (vnt.) 

bendra suma 

(įskaitant ES 

fondo ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšas) (Eur) 

proc. nuo vietos 

projektams 

skirtos paramos 

sumos (proc.) 

bendras 

skaičius (vnt.) 

bendra suma 

(įskaitant 

EJRŽF ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšas) 

(Eur) 

proc. nuo vietos 

projektams 

skirtos 

paramos sumos 

(proc.) 

I II III IV V VI VII VIII 

3.1. 
Paskelbti kvietimai teikti vietos 

projektus  
2 351 808,00 17,64 2 351 808,00 17,64 

3.2. Gauti vietos projektai 3 159988,33 8,03 3 159 988,33 8,03 

3.3. Įvertinti vietos projektai – – – – – – 

3.4. Patvirtinti vietos projektai – – – – – – 

3.5. 
Pasirašytos vietos projektų 

vykdymo sutartys 
– – – – – – 

3.6. Įgyvendinami vietos projektai  – – – – – – 

3.7. Įgyvendinti vietos projektai – – – – – – 
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4. DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS 

  2018  ataskaitiniai metai  

Eil. Nr. 

Reikšmė  
Nereikalingas eilutes panaikinkite 

arba pagal poreikį įterpkite 

naujas 

EJRŽF 

konkretūs 

tikslai ir 

uždaviniai, prie 

kurių 

prisidedama 

(kodai) 

Skaičius 

(vnt.) 

Suma 

(įskaitant 

ES fondo 

ir Lietuvos 

Respublik

os 

valstybės 

biudžeto 

lėšas) (Eur) 

Proc. nuo vietos 

projektams skirtos 

paramos sumos (proc.) 

Datos  

Nuo kada iki 

kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su 

VPS 

įgyvendinim

o veiksmų 

planu 

Pateikiamas 

VPS veiksmų 

plano eil. Nr. 

Jeigu VPS 

veiksmų 

planas nėra 

sunumeruota

s,  įrašomas 

konkretus 

VPS veiksmų 

plano 

veiksmas. 

I II IV V VI VII VIII IX 

4.1. Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus: 

4.1.1. 

IVPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 

ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 
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4.1.1.1. 

VPS priemonė: 

„Žuvininkystės produktų 

populiarinimas ir inovatyvių 

verslo formų kūrimas“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-1) 

6.1.2.Ž 1 106666,66 5,4% 

Nuo  

2018-11-19 iki 

2018-12-28 

10.2.1.  

 

4.1.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „ Žuvininkystės 

produkcijos vartojimo 

skatinimas. Inovatyvių 

verslo, prekybos formų 

kūrimo skatinimas“  

(kodas  BIVP-AKVA-

SAVA-1.1) 

6.1.2.Ž 1 106666,66 5,4% 

Nuo  

2018-11-19 iki 

2018-12-28 

10.2.1.  

 

4.1.2. 

I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 

ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 
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4.1.2.1. 

VPS priemonė: „ 

Žuvininkystės verslo 

skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2) 

6.1.2.Ž 1 133400,00 6,7% 

Nuo  

2018-12-21 

iki 2019-02-20 

10.3.1.  

4.1.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Tiesioginio žuvies 

pirkimo iš žvejų skatinimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2.3) 

6.1.2.Ž 1 133400,00 6,7% 

Nuo  

2018-12-21 

iki 2019-02-20 

10.3.1.  

4.1.3. 

III  VPS prioritetas: 

KULTŪROS PAVELDAS 

IR INFORMACINĖ 

SKLAIDA - ŽVEJYBOS 

IR AKVAKULTŪROS 

PAVELDO 

PUOSELĖJIMAS 

      

4.1.3.1. 

VPS priemonė: 

„Marinistinės kultūros 

išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5) 

6.2.3.Ž 1 111741,34 5,6% 

Nuo  

2018-12-21 

iki 2019-02-20 

10.3.1. 
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4.1.3.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Su marinistika ir 

žuvininkyste susijusio 

istorinio paveldo atkūrimas 

bei pritaikymas. Kultūros 

paveldo ir edukacinių 

programų informacinė 

sklaida“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5.1) 

6.2.3.Ž 1 111741,34 5,6% 

Nuo  

2018-12-21 

Iki 2019-02-20 

10.3.1. 

4.2. Gauti vietos projektai: 

4.2.1. 

I VPS prioritetas: I VPS 

prioritetas: TVARUS 

EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 

ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 

      

4.2.1.1. 

VPS priemonė: 

„Žuvininkystės produktų 

populiarinimas ir inovatyvių 

verslo formų kūrimas“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-1) 

6.1.2.Ž 

 
3 159 988,33 8,03 

2018-12-20 

2018-12-28 

2018-12-28 

10.2.1. 
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4.2.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Žuvininkystės 

produkcijos vartojimo 

skatinimas. Inovatyvių 

verslo, prekybos formų 

kūrimo skatinimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-1.1) 

6.1.2.Ž 3 159 988,33 8,03 

2018-12-20 

2018-12-28 

2018-12-28 

10.2.1. 

 

4.2.2. 

I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 

ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 

      

4.2.2.1. 

VPS priemonė: „ 

Žuvininkystės verslo 

skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.2.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Tiesioginio žuvies 

pirkimo iš žvejų skatinimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2.3) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 
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4.2.3. 

III  VPS prioritetas: 

KULTŪROS PAVELDAS 

IR INFORMACINĖ 

SKLAIDA - ŽVEJYBOS 

IR AKVAKULTŪROS 

PAVELDO 

PUOSELĖJIMAS 

 

 

 

 

 

 

     

4.2.3.1.  

VPS priemonė: 

„Marinistinės kultūros 

išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5) 

6.2.3.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.2.3.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Su marinistika ir 

žuvininkyste susijusio 

istorinio paveldo atkūrimas 

bei pritaikymas. Kultūros 

paveldo ir edukacinių 

programų informacinė 

sklaida“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5.1) 

6.2.3.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.3. Įvertinti vietos projektai: 

4.3.1. 

 I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 

ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 
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PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 

4.3.1.1. 

VPS priemonė: 

„Žuvininkystės produktų 

populiarinimas ir inovatyvių 

verslo formų kūrimas“  

(kodasBIVP-AKVA-SAVA-

1) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.2.1. 

4.3.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Žuvininkystės 

produkcijos vartojimo 

skatinimas. Inovatyvių 

verslo, prekybos formų 

kūrimo skatinimas“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-1.1) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.2.1. 

4.3.2. 

I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 

ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 

      

4.3.2.1. 
VPS priemonė: „ 

Žuvininkystės verslo 
6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 
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skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2) 

4.3.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Tiesioginio žuvies 

pirkimo iš žvejų skatinimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2.3) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.3.3. 

III  VPS prioritetas: 

KULTŪROS PAVELDAS 

IR INFORMACINĖ 

SKLAIDA - ŽVEJYBOS 

IR AKVAKULTŪROS 

PAVELDO 

PUOSELĖJIMAS 

      

4.3.3.1. 

VPS priemonė: 

„Marinistinės kultūros 

išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5) 

6.2.3.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.3.3.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Su marinistika ir 

žuvininkyste susijusio 

istorinio paveldo atkūrimas 

bei pritaikymas. Kultūros 

paveldo ir edukacinių 

programų informacinė 

sklaida“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5.1) 

6.2.3.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 
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4.4. Patvirtinti vietos projektai: 

4.4.1. 

 I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 

ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 

      

4.4.1.1. 

VPS priemonė: 

„Žuvininkystės produktų 

populiarinimas ir inovatyvių 

verslo formų kūrimas“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-1) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.4.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Žuvininkystės 

produkcijos vartojimo 

skatinimas. Inovatyvių 

verslo, prekybos formų 

kūrimo skatinimas“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-1.1) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.4.2. 

I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 
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ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 

4.4.2.1. 

VPS priemonė: „ 

Žuvininkystės verslo 

skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.4.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Tiesioginio žuvies 

pirkimo iš žvejų skatinimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2.3) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.4.3. 

III  VPS prioritetas: 

KULTŪROS PAVELDAS 

IR INFORMACINĖ 

SKLAIDA - ŽVEJYBOS 

IR AKVAKULTŪROS 

PAVELDO 

PUOSELĖJIMAS 

      

4.4.3.1. 

VPS priemonė: 

„Marinistinės kultūros 

išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5) 

6.2.3.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 
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4.4.3.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Su marinistika ir 

žuvininkyste susijusio 

istorinio paveldo atkūrimas 

bei pritaikymas. Kultūros 

paveldo ir edukacinių 

programų informacinė 

sklaida“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5.1) 

6.2.3.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.5. Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys: 

4.5.1. 

I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 

ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 

      

4.5.1.1. 

VPS priemonė: 

„Žuvininkystės produktų 

populiarinimas ir inovatyvių 

verslo formų kūrimas“  

(kodasBIVP-AKVA-SAVA-

1) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.2.1. 
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4.5.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Žuvininkystės 

produkcijos vartojimo 

skatinimas. Inovatyvių 

verslo, prekybos formų 

kūrimo skatinimas“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-1.1) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.2.1 

4.5.2. 

I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 

ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

4.5.2.1. 

VPS priemonė: „ 

Žuvininkystės verslo 

skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 



17 

 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

4.5.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Tiesioginio žuvies 

pirkimo iš žvejų skatinimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2.3) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.5.3. 

III  VPS prioritetas: 

KULTŪROS PAVELDAS 

IR INFORMACINĖ 

SKLAIDA - ŽVEJYBOS 

IR AKVAKULTŪROS 

PAVELDO 

PUOSELĖJIMAS 

      

4.5.3.1. 

VPS priemonė: 

„Marinistinės kultūros 

išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5) 

6.2.3.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.2.3.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Su marinistika ir 

žuvininkyste susijusio 

istorinio paveldo atkūrimas 

bei pritaikymas. Kultūros 

paveldo ir edukacinių 

programų informacinė 

sklaida“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5.1) 

6.2.3.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.6. Įgyvendinami vietos projektai: 
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4.6.1. 

 I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 

ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 

      

4.6.1.1. 

VPS priemonė: 

„Žuvininkystės produktų 

populiarinimas ir inovatyvių 

verslo formų kūrimas“  

(kodasBIVP-AKVA-SAVA-

1) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.6.1.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Žuvininkystės 

produkcijos vartojimo 

skatinimas. Inovatyvių 

verslo, prekybos formų 

kūrimo skatinimas“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-1.1) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.6.2. 

I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS – VISŲ 
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ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖS ETAPŲ 

PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO 

SKATINIMAS 

4.6.2.1. 

VPS priemonė: „ 

Žuvininkystės verslo 

skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“  

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.6.2.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Tiesioginio žuvies 

pirkimo iš žvejų skatinimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2.3) 

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.6.3. 

III  VPS prioritetas: 

KULTŪROS PAVELDAS 

IR INFORMACINĖ 

SKLAIDA - ŽVEJYBOS 

IR AKVAKULTŪROS 

PAVELDO 

PUOSELĖJIMAS 

      

4.6.3.1. 

VPS priemonė: 

„Marinistinės kultūros 

išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5) 

6.1.3.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 
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4.6.3.1.1. 

VPS priemonės veiklos 

sritis: „Su marinistika ir 

žuvininkyste susijusio 

istorinio paveldo atkūrimas 

bei pritaikymas. Kultūros 

paveldo ir edukacinių 

programų informacinė 

sklaida“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-5.1) 

6.1.3.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.3.1. 

4.7. Įgyvendinti vietos projektai: 

4.8. Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai: 

4.8.1. 
Vietos projekto 

vykdytojo 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Skirta paramos 

suma (Eur) ir 

ES fondas 

EJRŽF konkretūs 

tikslai ir uždaviniai, 

prie kurių prisidėta 

(kodai) 

Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas 
Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu 

tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių). 
 

I II III IV V VI 

4.8.1.1. – – – – – 

4.8.1.2. – – – – – 

4.9. Problemos, su kuriomis susidūrėte 2018 ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos  

4.9.1. – 

4.9.2. – 

 

5. 
VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI 2018 ATASKAITINIAIS 

METAIS 

5.1. VPS pasiekimų produkto rodikliai 

 
VPS įgyvendinimo rodiklių 

pavadinimas 

 

EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai  
Iš viso pasiekta 

2018 

ataskaitiniais 

metais 

Iš viso pasiekta 

nuo VPS 

patvirtinimo 

dienos 

 

Proc. nuo VPS 

planuoto 

rodiklio ir 
8.1.

1.Ž 

8.1.

2.Ž 

8.1.

3.Ž 

8.2.

1.Ž 

8.2.

2.Ž 

8.2.

3.Ž 

8.3.

1.Ž 

8.3.

2.Ž 
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faktinio 

pasiekimo 

5.1.1. Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):   

5.1.1.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 

5.1.1.2. 

Baigtų įgyvendinti vietos projektų, 

kuriuos pateikė vietos valdžios 

institucija (savivaldybė) arba 

valstybės institucija / organizacija, 

skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 

5.1.1.3. 

Baigtų įgyvendinti vietos projektų, 

kuriuos pateikė MVĮ, skaičius 

(vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 

5.1.1.4. 

Baigtų įgyvendinti vietos projektų, 

kuriuos pateikė fiziniai asmenys, 

skaičius (vnt.): 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 

5.1.1.4.1. iš jų iki 40 m. 0 0 0 0 0 0 0 0 iš viso: 

moterų 

 
iš viso: 

moterų 

 
iš viso: 

moterų 

 

vyrų 

 

vyrų 

 

vyrų 

 

5.1.1.4.2. iš jų daugiau kaip 40 m. 0 0 0 0 0 0 0 0 iš viso: 

moterų  

 
iš viso: 

moterų 

 
iš viso: 

moterų 

 

vyrų 

 

vyrų 

 

vyrų 

 

5.1.1.5. 

Baigtų įgyvendinti vietos projektų, 

kuriuos pateikė 5.3.1.1–5.3.1.4 

papunkčiuose neišvardyti 

asmenys, skaičius (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 

5.1.2. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1 

5.1.2.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
 - - - - - - - – – – 

5.1.3. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2 



22 

 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

5.1.3.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
 - - - - - - - – – – 

5.1.4. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-3 

5.1.4.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
-  - - - - - - – – – 

5.1.5. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-4 

5.1.5.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
-  - - - - - - – – – 

5.1.6. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-5 

5.1.6.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 

skaičius (vnt.) 
- - - -  - - - – – – 

5.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai  

5.4.1. 

Sukurtų naujų darbo vietų (naujų 

etatų) skaičius pagal baigtus 

įgyvendinti vietos projektus (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 – – – 

5.4.2. 

Išlaikytų darbo vietų skaičius 

pagal baigtus įgyvendinti vietos 

projektus (vnt.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 – – – 
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6. 
INFORMACIJA APIE ŽRVVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR 

MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS 

I II III V 

6.1. ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti 2018 ataskaitiniais metais 

Sąsaja su 

VPS 

įgyvendinimo 

veiksmų 

planu 

Datos 

 

6.1.1. 
Interneto svetainės www.klaipedazvvg.lt medžiagos rengimas, informacijos atnaujinimas, VPS įgyvendinimo 

eigos, asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ veiklos  viešinimas. 

10.2.2., 

10.3.2. 

2018-06-

11–2018-

12-31 

6.1.2. 

Atnaujintas socialinio tinklo Facebook puslapis „Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ 

(https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG).  Viešinama informacija, susijusi su VPS įgyvendinimu, 

asociacijos veikla, žuvininkyste, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF), ES parama, skelbiamos 

žuvininkystės aktualijos. Puslapio sekėjų skaičius padidėjo 80 proc. 

Sukurtas socialinio tinklo Youtube kanalas „KŽVVG vaizdo kanalas“, platforma, skirta skatinti ir plėtoti žvejų 

saviraišką, populiarinti žvejo profesiją. Pradėta vaizdo serija „Žuvies kelias“, skirta populiarinti žuvies vartojimo 

kultūrą. 

https://www.youtube.com/channel/UCdrc6t590iWNkjdukhrqEaw?view_as=subscriber&fbclid=IwAR1lFwlxBA

ynEFnu-7Grvh-7hzm4UT2lrmJg1tQTrLf1uXbDhVkgkqm_KDU 

10.2.2., 

10.3.2. 

2018-07-03 

iki dabar 

6.1.3. 

2018 m. lapkričio 16 d. dienraštyje „Klaipėda“ (laikraščio tiražas – 7000)  buvo išspausdintas kvietimo teikti vietos 

projektus Nr.1 skelbimas,  kuriuo buvo kviečiami pareiškėjai teikti vietos projektų paraiškas pagal Klaipėdos 

žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos  priemonės „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir 

inovatyvių verslo formų kūrimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) sritį. 

10.2.2. 2018-11-16 

6.1.4. 

Pirmasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo viešinamas asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ interneto svetainėje (www.klaipedazvvg.lt),  Facebook 

puslapyje(https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG). 

10.2.2. 
2018-11-15 

iki dabar 

6.1.5. 
2018 m. gruodžio 21 d. dienraštyje „Klaipėda“ (laikraščio tiražas – 7000)  buvo išspausdintas kvietimo teikti vietos 

projektus Nr.2 skelbimas, kuriuo buvo kviečiami pareiškėjai teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonės 
10.3.2. 2018-12-21 

III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOSVEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 

http://www.klaipedazvvg.lt/
https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG
http://www.klaipedazvvg.lt/
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„ Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) sritį „Tiesioginio 

žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.3) ir pagal VPS priemonės „Marinistinės kultūros 

išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5) sritį „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio 

paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-AKVA-

SAVA-5.1). 

6.1.6. 

Antrasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas buvo viešinamas asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ interneto svetainėje (www.klaipedazvvg.lt),  Facebook puslapyje 

(https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/). 

10.3.2. 
2018-12-21 

iki dabar 

6.1.7. 

2018 m. gruodžio 31 d. dienraštyje „Klaipėda“ (laikraščio tiražas – 7500)  buvo išspausdintas straipsnis „Klaipėdos 

žuvininkystės regionui – Europos Sąjungos parama“, kuriame buvo pateikta informacija apie Klaipėdos 

žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategiją, remiamas priemones, raginama teikti vietos projektų 

paraiškas.  

10.3.2. 2018-12-31 

6.1.8. Parengtas popierinis lankstinukas „Europos Sąjungos parama Klaipėdos žuvininkystės regionui“. 10.3.2. 2018-12-20 

6.2. Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos 2018 ataskaitiniais metais 

Sąsaja su 

VPS 

įgyvendinimo 

veiksmų 

planu 

Datos 

 

6.2.1. 
Aiškinamojo stendo įsigijimas ir įrengimas asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ buveinėje, 

Birutės g. 22-311, Klaipėda. 
10.3.2. 

2018-09-24 

iki dabar 

6.2.2. 
Įsigyti reklaminiai rašikliai su Europos Sąjungos ir su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo atributika, skirti 

šio fondo viešinimui. 
10.3.2. 2018-08-14 

6.3. 
Mokymai, įvykę 2018 ataskaitiniais metais 

 

Sąsaja su 

VPS 

įgyvendinimo 

veiksmų 

planu 

Kita 

informacija 
 

6.3.1. ŽRVVG darbuotojų mokymai 

6.3.1.1. Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ darbuotojų mokymai 2018 m. nebuvo numatyti. – – 

http://www.klaipedazvvg.lt/
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Darbuotojai mokėsi virtualiu būdu (Web seminaruose), sėmėsi gerosios patirties iš kitų žuvininkystės vietos 

veiklos grupių kolegų, nuolat geranoriškai buvo konsultuojami Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojų. 

6.3.2. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai 

6.3.2.1. 

2018 m. gruodžio 12–14 dienomis potencialiems pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškų teikėjams buvo 

organizuotos tikslinės konsultacijos. 

http://www.klaipedazvvg.lt/kvietimai.php 

https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/1942968609115293/?type=3&theater 

10.3.2. 

2018-12-

12–2018-

12-14 

 

 

IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS 

 

7. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS 

7.1. 
Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu 

Eil. 

Nr.  

Susirinkimo 

data 

 

Svarstyti klausimai 

 

Bendras VPS 

vykdytojos narių 

skaičius 

susirinkimo dieną 

Faktinis VPS 

vykdytojos 

visuotinio narių 

surinkime 

dalyvavusiųjų 

narių skaičius 

Santykis tarp 

faktinio dalyvių 

skaičiaus ir 

bendro narių 

skaičiaus 

(proc.) 

I II III IV V VI 

7.1.1. 2018-05-02 

1. Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 

grupė“ kolegialaus valdymo organo – valdybos narių – 

rinkimai. 

2.  Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 

grupė“ narystės  klausimai. 

3. Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 

grupė“  veiklos ataskaita. 

12 12 100 

http://www.klaipedazvvg.lt/kvietimai.php
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4. Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 

grupė“  finansinė ataskaita. 

5. Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 

grupė“  narių įnašai. 

6. Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 

grupė“  VP strategija. 

7. Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 

grupė“ VPS atrankos kriterijai. 

8.  Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 

grupė“  darbuotojų atranka. 

 

7.1.2. Vidurkis: 12 12 100 

7.2. 
Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės visuomenės 

sektorius 
Verslo sektorius 

Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

7.2.1. 
ŽRVVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų 

prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 
8 

14 

 
1 

7.2.2. Nauji ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) – 1 – 

7.2.3. Pasitraukę ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 4 8 – 

7.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 4 
7 

 
1 

7.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  
12 

 

7.3. KŽVVG narys Sektorius 2017 m. 2018 m. 
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Klaipėdos miesto savivaldybė Vietos valdžia + + 

Tarptautinė žuvies perdirbėjų ir žvejų 

asociacija „Baltijos vienybė“ 

Pilietinė visuomenė + + 

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų 

asociacija 

Pilietinė visuomenė + - 

Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas 

„Marinus“  

Pilietinė visuomenė + - 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos 

Klaipėdos skyrius  

Pilietinė visuomenė + + 

Klaipėdos miesto sportinės žūklės klubas 

„Kurėnas“ 

Pilietinė visuomenė + - 

Žuvininkystės ir laivybos tarpšakinė 

organizacija 

Pilietinė visuomenė + - 

Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija 

„Smiltelė“  

Pilietinė visuomenė + + 

UAB „Rikneda“  Verslas + - 

UAB „Spika“  Verslas + + 

R.Mišeikio individuali įmonė  Verslas + - 

G.Tydiko žvejybos įmonė  Verslas + - 

UAB „Melnragės molas“  Verslas + + 

AB „Laivitė“  Verslas + - 

UAB „Pasaulio žuvys“  Verslas + + 

UAB ,,Mini molas“  Verslas + - 

UAB ,,Saimeris“ Verslas + - 

Gintautas Adomauskas Verslas + - 

Arvydas Žiogas  Verslas + + 

Benas Šimkus  Verslas + - 

VšĮ „Tekantis vanduo“ Pilietinė visuomenė + + 

M. Rumsko individuali įmonė Verslas + + 

T. Areškevičiaus individuali įmonė   Verslas + + 
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UAB „Ingida“ Verslas - + 
 

 

8. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ 

8.1. Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais metais 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio data 

 

Svarstyti klausimai 
 

Bendras ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, 

skaičius 
 

iš jų pilietinės 

visuomenės sektoriaus 

atstovai  

iš jų verslo 

sektoriaus 

atstovai  

iš jų vietos 

valdžios 

sektoriaus 

atstovai  

 

I II III IV V VI 

8.1.1. 2018-06-04 

1. Dėl „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–

2023 m. strategija“ vietos projektų atrankos kriterijų 

svarstymo: 

1.1. Dėl VPS priemonėsBIVP-AKVA-SAVA-1. 

„Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių 

verslo formų kūrimas“; 

1.2. Dėl VPS priemonėsBIVP-AKVA-SAVA-

2.„Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“. 

2. Dėl „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–

2023 m. strategija“ vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašo svarstymo: 

2.1. VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-1. 

„Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių 

verslo formų kūrimas“; 

2.2.VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-

2.„Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“. 

6 

3 3 0 
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3. Dėl asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ valdybos narių 2018 m. birželio 5–7 d. 

komandiruotės į Taliną (Estija) dalyvauti Baltijos jūros 

žuvininkystės tinklo steigime. 

8.1.2. 2018-07-17 

1. Dėl naujų narių priėmimo į asociaciją „Klaipėdos 

žuvininkystės vietos veiklos grupė“. 

2. Dėl asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-

SAVA-5 „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ VPS sritis: BIVP-AKVA-SAVA-5.2. 

„Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių 

mainai“ projektų atrankos kriterijų svarstymo. 

3. Dėl „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–

2023 m. strategija“ keitimo svarstymo dėl atitikties 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. 

gegužės 22 d. įsakymui Nr. 3D-323 „Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. gegužės 16 d. 

įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. 

4. Dėl vykdomų viešųjų pirkimų pristatymo. 

6 

4 2 0 

8.1.3. 2018-08-16 

1. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-

SAVA 3 ,,Tvarios aplinkosauginės žvejybos 

skatinimas“ projektų atrankos kriterijų svarstymo.  

2. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-

7 

3 2 2 
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SAVA 5 ,,Su marinistika ir žuvininkyste susijusio 

istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros 

paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ 

projektų atrankos kriterijų svarstymo.  

3.Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP- AKVA- 

SAVA-2 „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“ (sritis: BIVP- AKVA- SAVA-2.1“ 

Žuvies produktų gamybos skatinimas“) projektų 

atrankos kriterijų svarstymo. 

4. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP- AKVA- 

SAVA-2 „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“ (sritis: BIVP- AKVA- SAVA-2.2 

„Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos 

priemonių modernizavimas“) projektų atrankos 

kriterijų svarstymo. 

5. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP- AKVA- 

SAVA-4 „Žvejybos infrastruktūros plėtra“  projektų 

atrankos kriterijų svarstymo. 

6. Dėl „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–

2023 m. strategija“  pakeitimo svarstymo. 

8.1.4. 2018-09-26 

1. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-

SAVA-1 „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir 

inovatyvių verslo formų kūrimas“ (sritis: BIVP-

7 

2 2 3 
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AKVA-SAVA-1.1 „Žuvininkystės produkcijos 

vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos 

formų kūrimo skatinimas“) vietos projektų atrankos 

kriterijų svarstymo. 

2. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-

SAVA-2 „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“ (sritis: BIVP-AKVA-SAVA-2.3 

„Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“) vietos 

projektų atrankos kriterijų svarstymo. 

3. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP- AKVA- 

SAVA-3 „Tvarios aplinkosauginės žvejybos 

skatinimas“ (sritis: BIVP- AKVA- SAVA-3.1 

„Žvejybos laivų ir įrangos modernizavimas, pritaikant 

pramoginei žvejybai, turizmui“) vietos projektų 

atrankos kriterijų svarstymo. 

4. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-

SAVA 5 ,,Su marinistika ir žuvininkyste susijusio 

istorinio paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros 

paveldo ir edukacinių programų informacinė sklaida“ 

(sritis: BIVP-AKVA-SAVA-5.1 „Su marinistika ir 

žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei 

pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų 

informacinė sklaida“) vietos projektų atrankos kriterijų 

svarstymo. 
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5.Dėl strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono 

plėtros 2016–2023 metų strategija“ (9.2. VPS 

priemonės, turinčios veiklos sritis, 9.6.5.8 papunktis) 

keitimo svarstymo. 

8.1.5. 2018-11-14 

1. 1. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės ,,Žuvininkystės 

verslo skatinimas  ir inovacijų diegimas įmonėse“ 

(BIVP-AKVA-SAVA-2) srities ,,Inovacijų diegimas 

žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių 

modernizavimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2.2) 

vietos projektų atrankos kriterijų svarstymo. 

2. 2. Dėl asociacijos ,,Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 

2016–2023 m. strategijos priemonės ,,Žvejybos 

infrastruktūros plėtra“ ( BIVP-AKVA-SAVA-4) srities 

,,Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos 

infrastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-

AKVA-SAVA-4.1) vietos projektų atrankos kriterijų 

svarstymo. 

3. 3. Dėl Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–

2023 m. strategijos  pirmojo kvietimo teikti vietos 

projektus dokumentų tvirtinimo. 

8 

4 2 2 

8.1.6. 2018-12-19 

1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo 

priedų,  taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono 

plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės  

„Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas 

įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2) srities „Tiesioginio 

žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“ (BIVP-AKVA-

SAVA-2.3) vietos projektams, tvirtinimo. 

8 

3 2 3 
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2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo 

priedų,  taikomų Klaipėdos žuvininkystės regiono 

plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės ,,Su 

marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo 

atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir 

edukacinių programų informacinė sklaida“ (BIVP-

AKVA-SAVA-5) srities „Su marinistika ir 

žuvininkyste susijusio istorinio paveldo atkūrimas bei 

pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų 

informacinė sklaida“(BIVP-AKVA-SAVA-5.1) vietos 

projektams, tvirtinimo. 

3. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 skelbimo 

tvirtinimo. 

6.1.7. 
Bendro ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, 

skaičiaus vidurkis 
7 

8.2. Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

Pilietinės visuomenės 

sektorius 
Verslo sektorius 

Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV V 

8.2.1. 
ŽRVVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 

5 4 3 

2 iš jų iki 40 m. 
1  iš jų iki 40 m. 

 
1 iš jų iki 40 m. 

8.2.2. Nauji ŽRVVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 
2 1 0 

1 iš jų iki 40 m. 

 

0 iš jų iki 40 m. 

 
0 iš jų iki 40 m. 

8.2.3. 
Pasitraukę ŽRVVG valdymo organo nariai  ataskaitiniais metais 

(vnt.) 

3 1 0 
1 iš jų iki 40 m. 

 

0 iš jų iki 40 m. 

 
0  iš jų iki 40 m. 

8.2.4. 
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 

 

5 

 
3 3 
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(iš jų iki 40 m. 3 valdybos 

nariai ) 

 

(iš jų iki 40 m. 1 valdybos 

narys) 

 

 (iš jų iki 40 m.1 valdybos 

narys)  

8.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 

 

11 
 

(iš jų iki 40 m. – 5 valdybos nariai) 

 

8.3. 

Paaiškinimai. 
V. Pavardė Sektorius 2017 m. 2018 m. 

Indrė Butenienė Vietos valdžia + + 

Saulius Valiulis Vietos valdžia + + 

Vytautas Čepas Vietos valdžia + + 

 Valerijonas Bernotas Pilietinė 

visuomenė 

+ + 

Goda Ubartienė Pilietinė 

visuomenė 

+ + 

Kęstutis Gelumbauskas Pilietinė 

visuomenė 

– + 

Rūta Nazarovaitė Pilietinė 

visuomenė 

+ + 

Alina Bojarko Pilietinė 

visuomenė 

– + 

GabrielėTumėnaitė/Grušauskė Verslas + + 

Taurūnas Areškevičius Verslas – + 

Arvydas Žiogas Verslas + + 

Gintaras Gilys Verslas + – 
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Akvilė Kungienė Pilietinė 

visuomenė 

+ – 

Vidmantas Matutis Pilietinė 

visuomenė 

+ – 

Alfonsas Bargaila Pilietinė 

visuomenė 

+ – 

 

 

9. INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė VPS vadovas 

VPS 

finansininkai 

ir (arba) 

buhalteriai 

VPS 

administratoriai 

VPS  viešųjų 

ryšių 

specialistai 

Iš viso 

I II III IV V VI VII 

9.1. 

VPS vykdytojos darbuotojų etatai praėjusių 

ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje (vnt.)  

– – – – – 

9.2. 

VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių 

ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje (vnt.) 

– – – – – 

9.3. 
VPS vykdytojos darbuotojų etatai ataskaitiniais 

metais (vnt.) 
– 1 0,5 1 2,5 

9.4. 
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais 

metais (vnt.) 
– 1 1 1 3 

 

V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ 

ĮGYVENDINIMĄ 

 

10. LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

 
Sąsaja su VPS nuostatomis 

 

I II III IV 
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10.1. Teritorinis principas 

10.1.1. 

Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ administracija, 

valdybos pirmininkas, valdybos nariai bendravo su potencialiais vietos projektų 

paraiškų teikėjais, teikė konsultacijas. Akcentuota, kad projektas turi būti 

vykdomas tik Klaipėdos mieste, partnerystė, inovatyvumas regiono lygmeniu. 

Gautose pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškose į tai atsižvelgta.  Pareiškėjai 

numato  vietos išteklių tinkamą panaudojimą, bendruomenių įsitraukimą, 

partnerystę, savanorišką veiklą. Projektų idėjų aprašymuose akcentuojamas 

ekonominis teritorijos konkurencingumas, įvaizdžio kūrimas. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, taikomam Klaipėdos žuvininkystės 

regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonės BIVP-AKVA-SAVA-1 

„Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“ 

(sritis: BIVP-AKVA-SAVA-1.1 „Žuvininkystės produkcijos vartojimo 

skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“) vietos 

projektams, vietos projektų  atrankos kriterijuose numatytos inovatyvumo regiono 

lygmenyje ir ekonominio konkurencingumo, įvaizdžio kūrimo, savanorystės, 

partnerystės  reikšmės.  

http://www.klaipedazvvg.lt/files/FSA_SAVA_1.pdf 

 

2018-01-02–

2018-12-28 

Projektai bus vykdomi Klaipėdos mieste, į 

įgyvendinimą bus įtraukiami Klaipėdos 

teritorijoje gyvenantys asmenys, 

bendruomenės, vietos valdžios ir kitų 

organizacijų atstovai.  

Įgyvendinant VPS bus garantuotas vietos 

išteklių tinkamas panaudojimas visos 

strategijos įgyvendinimo metu.  

Bus sudarytos sąlygos įvairių interesų grupių 

bendradarbiavimui ir veikimui kartu 

užtikrinant integruotą VVG teritorijos plėtrą.  

Bus atsižvelgiama į teritorijos aplinkos, 

socialinio, ekonominio konkurencingumo 

didinimą bei įvaizdžio kūrimą.  

10.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

10.2.1. 

Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdyba yra 

suformuota iš bendruomeninių organizacijų ir pilietinės visuomenės (45 proc.), 

verslo (27,3 proc.) ir vietos valdžios (27,3 proc.) 

atstovų(http://klaipedazvvg.lt/apie-mus.php). Dokumentacija, susijusi suvietos 

projektais, yra patvirtinta valdybos posėdžiuose, protokolai skelbiami interneto 

svetainėje www.klaipedazvvg.lt 

1 ir 2 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas paskelbti vietiniame dienraštyje 

„Klaipėda“,  asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ interneto 

svetainėje: 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/Kvietimo_Nr._1_skelbimas_SAVA_1.pdf, 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/3_KZVVG_KVIETIMAS_Nr.%202.pdf, 

Asociacijos 

„Klaipėdos 

žuvininkystės 

vietos veiklos 

grupė“ 

valdybos 

posėdžių 

datos: 2018-

06-04; 2018-

07-17; 2018-

08-16; 2018-

Rengiant teikti kvietimus vietos projektams 

bus įtrauktos bendruomeninės organizacijos, 

pilietinės visuomenės, verslo ir vietos 

valdžios atstovai. Šie nariai bus įtraukti per 

vietos veiklos grupės valdybos narius, kurie, 

dalyvaudami valdybos posėdžiuose, 

turėdami teisę ir pareigą atstovauti juos į 

vietos veiklos grupę delegavusias institucijas, 

bus įpareigoti skleisti informaciją visoje 

Klaipėdos miesto teritorijoje. Visą 

dokumentaciją vietos projektų pateikimui 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/FSA_SAVA_1.pdf
http://klaipedazvvg.lt/apie-mus.php
http://www.klaipedazvvg.lt/
http://www.klaipedazvvg.lt/files/Kvietimo_Nr._1_skelbimas_SAVA_1.pdf
http://www.klaipedazvvg.lt/files/3_KZVVG_KVIETIMAS_Nr.%202.pdf
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Klaipėdos m. savivaldybės internetinėje svetainėje: 

https://www.klaipeda.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-vietos-projektu-

paraiskas/5729 

socialinio tinklo Facebook puslapyje: 

https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/19185

55728223248/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/19646

74753611345/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/19646

91323609688/?type=3&theater 

 

 

 

09-26; 2018-

11-14; 2018-

12-19 

Kvietimai 

paskelbti 

dienraštyje 

„Klaipėda“, 

interneto 

svetainėje 

www.klaiped

azvvg.lt, 

Facebook 

paskyroje:  

2018-11-

16;2018-12-

21. 

 

tvirtins Vietos veiklos grupės valdyba. 

Informacija bus skleidžiama informacinių 

technologijų pagalba bei susitikimuose. 

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus 

talpinami Vietos veiklos grupės, 

savivaldybės interneto puslapiuose, kitose 

popierinės ir internetinės žiniasklaidos 

priemonėse.  

10.3. Partnerystės principas 

10.3.1. 

Įgyvendindama Klaipėdos žuvininkystės regiono 2016–2023 m. strategiją, 

asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ remiasi partnerystės 

principu: pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios partneriai yra delegavę į 

asociacijos valdybą savo narius, kurie vadovaujasi nešališkumo, skaidrumo, 

atvirumo, viešų ir privačių interesų derinimo principais – visi yra pateikę 

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai privačių interesų  deklaracijas. 

Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdžiuose 

buvo aptarta VPS įgyvendinimo eiga, derinami ir svarstomi vietos projektų 

atrankos kriterijai, vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, tvirtinama kvietimų 

teikti vietos projektus medžiaga, VPS keitimo ir kiti klausimai. 

Valdybos posėdžių protokolai pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros 

kuratoriui, paskelbti asociacijos interneto svetainėje www.klaipedazvvg.lt 

Valdybos 

posėdžių 

datos: 

2018-06-04; 

2018-07-17; 

2018-08-16; 

2018-09-26; 

2018-11-14; 

2018-12-19. 

Asociacijos partneriai (pilietinės 

visuomenės, verslo, vietos valdžios atstovai), 

siekdami ŽVVG teritorijos vizijos ir jos 

siekiančių prioritetų įgyvendinimo, 

vadovaudamiesi nešališkumo, skaidrumo, 

atvirumo, viešų ir privačių interesų derinimo 

principais, atstovaus partnerius, rengiant ir 

tvirtinant VP atrankos ir įgyvendinimo 

taisykles, rengiant ir tvirtinant kvietimus 

teikti VP paraiškas, įgyvendinant partnerių 

aktyvinimo veiksmus, priimant sprendimus 

dėl VP finansavimo, stebint ir vertinant VPS 

įgyvendinimo eigą bei rezultatus.  

https://www.klaipeda.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-vietos-projektu-paraiskas/5729
https://www.klaipeda.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-vietos-projektu-paraiskas/5729
https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/1918555728223248/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/1918555728223248/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/1964674753611345/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/1964674753611345/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/1964691323609688/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/1964691323609688/?type=3&theater
http://www.klaipedazvvg.lt/
http://www.klaipedazvvg.lt/


38 

 

______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

2018 m. keitėsi asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ 

valdybos sudėtis. Pokyčiai detalizuoti šios ataskaitos 7.3. papunktyje. Valdybos 

narių sąrašas skelbiamas asociacijos interneto svetainėje 

http://www.klaipedazvvg.lt/apie-mus.php 

Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ administracija 

konsultavotelefonu verslo, bendruomenių  vietos projektų rengimo ir 

įgyvendinimo klausimais, priiminėjo interesantus asociacijos buveinėje. 

Siekiant partnerystės tarp pilietinės 

visuomenės, verslo ir vietos valdžios 

stiprinimo VPS įgyvendinimo metu 

planuojama: į plėtros procesą įtraukti 

papildomus išteklius. Užtikrinant visų trijų 

sektorių sprendimų priėmimą, ŽVVG vyks 

valdybos narių rotacija. ŽVVG 

administracijos darbuotojai teiks 

konsultacijas VPS įgyvendinimo metu 

verslo, bendruomenių ir vietos valdžios 

atstovams vietos projektų rengimo ir 

įgyvendinimo klausimais.  

10.4. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

10.4.1. 

Mokymai nebuvo organizuoti, kadangi pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškų 

vertinamas ir sutarčių pasirašymas vyks 2019 m.  

Parengta atmintinė apie tinkamas vietos projektų finansavimo sąlygas, mažos 

vertės viešuosius pirkimus. Atmintinės bus dalinamos 2019 m. per viešinimo 

aktyvinimo renginius. 

– 

Bendrų užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių 

sprendimo sieksime VPS įgyvendinimo metu 

rengdami konferencijas ir mokymus, kurių 

metu bus keičiamasi sukaupta patirtimi 

finansavimo mechanizmų paieškų srityje. 

Kad VPS lėšas vietos projektų pateikėjai 

naudotų taupiai, įtrauksime projektų naudos 

gavėjus į vietos konsultavimo, tikslų 

dalijimosi, kolektyvinio mokymosi, patirties 

dalijimosi procesus. 

 

11. HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. Nr. Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 
Nuo kada iki 

kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, 

kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais 

I II III IV 

11.1. Jaunimas 

http://www.klaipedazvvg.lt/apie-mus.php
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11.1.1. 

2018 m. gegužės 2 d. vykusiame asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ visuotiniame susirinkime buvo atnaujinta asociacijos valdyba, kurią 

šiuo metu net 45,5proc. sudaro jauni žmonės iki 40 m.  

Jaunimo įtraukimas į projektinę veiklą akcentuotas kelių VPS priemonių/sričių 

vietos projektų atrankos kriterijuose: 

–   – Priemonė „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų 

kūrimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-1),  sritis Žuvininkystės produkcijos vartojimo 

skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas (BIVP- 

AKVA- SAVA-1.1.) (kriterijai svarstyti 2018-06-04 asociacijos „Klaipėdos 

žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdyje); 

–    – Priemonė „Žvejybos  infrastruktūros plėtra“ (BIVP- AKVA- SAVA-4), sritis 

„Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros 

sukūrimas ir esamos gerinimas (BIVP- AKVA- SAVA-4.1) (kriterijai svarstyti 

2018-08-16 asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos 

posėdyje);               

–   – Priemonė „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-

SAVA-5), sritis „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio paveldo 

atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų informacinė 

sklaida (BIVP- AKVA- SAVA-5.1) (kriterijai svarstyti 2018-09-26 asociacijos 

„Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos posėdyje). 

http://www.klaipedazvvg.lt/apie-mus.php 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/2018-06-04.pdf 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/valdybos_posedis_2018-09-26.pdf 

 

 

2018-05-02 

 

 

 

 

 

2018-06-04 

 

 

 

 

2018-08-16 

 

 

 

2018-09-26 

Įgyvendinant VPS bus ir toliau 

įtraukiami nauji jauni žmonės į VVG 

valdybą. Valdyboje vyks narių rotacija, 

bus stengiamasi į asociaciją pritraukti 

daugiau naujų narių. Įgyvendinant VPS 

jauniems žmonėms bus sudaromos visos 

sąlygos pilnavertiškai dalyvauti 

strategijos įgyvendinime ir projektų 

teikime.  

 

 

 

 

11.2. Kultūra 

11.2.1. 

Vykdant VPS, numatyta skirti paramą Klaipėdos regiono žvejybos tradicijų 

populiarinimui, edukacinių programų kūrimui ir sklaidai, su žvejyba ir marinistika 

susijusio istorinio paveldo atkūrimui bei pritaikymui,  marinistinės kultūros 

skatinimui ir propagavimui. 2018-12-21 paskelbtas 2 kvietimas teikti vietos 

projektus pagal priemonės „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ 

(BIVP-AKVA-SAVA-5), sritį „Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio 

2018-12-21 

Siekiant ŽVVG teritorijos gyventojų ir jų 

bendruomenių kultūrinės tapatybės 

stiprinimo, bendruomeniškumo ir 

pilietiškumo ugdymo, bus sudaromos 

meninės kūrybinės saviraiškos 

galimybės. 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/2018-06-04.pdf
http://www.klaipedazvvg.lt/files/valdybos_posedis_2018-09-26.pdf
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paveldo atkūrimas bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų 

informacinė sklaida (BIVP- AKVA- SAVA-5.1)  

http://www.klaipedazvvg.lt/files/3_KZVVG_KVIETIMAS_Nr.%202.pdf 

https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/19646

91323609688/?type=3&theater 

 

Sukurtas Youtube kanalas „KŽVVG vaizdo kanalas“, pradėta vaizdo serija „Žuvies 

kelias“, skirta populiarinti žuvies vartojimo kultūrą. Tai platforma, skirta žvejų 

saviraiškai plėtoti.  

https://www.youtube.com/channel/UCdrc6t590iWNkjdukhrqEaw?view_as=subsc

riber&fbclid=IwAR1lFwlxBAynEFnu-7Grvh-

7hzm4UT2lrmJg1tQTrLf1uXbDhVkgkqm_KDU 

Stiprinsime Klaipėdos miesto įvaizdį, 

vietos projektų pagalba: 

– sudarysime geresnes sąlygas 

visuomenei dalyvauti kultūroje ir ją 

vartoti, realizuojant nevyriausybinių 

organizacijų, gyventojų, menininkų, 

kultūros įstaigų iniciatyvas ir inovacijas. 

–   vietos projektų pagalba bus rengiamos 

ir įgyvendinamos švietėjiškos ir 

mokomosios programos. 

11.3. Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) 

11.3.1. 

2018-08-16 ir 2018-09-26 vykusiuose asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ valdybos posėdžiuose svarstyti vietos projektų atrankos kriterijai 

pagal VPS priemones „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas 

įmonėse(BIVP- AKVA- SAVA-2), „Tvarios aplinkosauginės žvejybos 

skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3). Pagal šias priemones bus remiamos veiklos, 

kuriomis bus  prisidedama prie energijos taupymo arba neigiamo poveikio aplinkai 

mažinimo, gamtos išteklių išsaugojimą, atsakingą vartojimą.  

2018-08-16 

2018-09-26 

VPS prisidės prie ekonominės ir 

socialinės miesto padėties, bus plečiamas 

tiek organizacijos narių, tiek ir plačiosios 

visuomenės narių akiratis bei 

kompetencijos tvarios plėtros srityje.  

11.4. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas 

11.4.1. 

VPS vykdytoja visiškai užtikrina moterų ir vyrų lygių galimybių ir 

nediskriminavimo principo laikymąsi: asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ valdybą sudaro 45,5 proc. (http://www.klaipedazvvg.lt/apie-

mus.php) 

2018 m. asociacijos administracijoje dirbo trys moterys. Administracijos 

darbuotojų  atranka vykdyta nepažeidžiant moterų ir vyrų lygių galimybių, 

nediskriminavimo principų (amžiaus, lyties, tautinės kilmės, religijos ar 

įsitikinimų). 

 

 

 

2018-05-02 

2018-06-08 

sudarytos 

darbo sutartys 

su viešųjų 

ryšių 

specialiste ir 

finansininke, 

2018-11-02su 

Strategijoje numatytų priemonių ir veiklų 

įgyvendinimui veikla (organizuojant 

ŽVVG darbą, valdymą, kvietimus teikti 

vietos projektų paraiškas, tvirtinant 

projektus, vykdant kitas veiklas) bus 

organizuojama atsižvelgiant į KŽVVG 

įstatuose įtvirtintas nuostatas 

nepažeidžiant vyrų ir moterų, jaunimo, 

pagyvenusiųjų ir kitų socialinių 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/3_KZVVG_KVIETIMAS_Nr.%202.pdf
https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/1964691323609688/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.1062325420512954/1964691323609688/?type=3&theater
http://www.klaipedazvvg.lt/apie-mus.php
http://www.klaipedazvvg.lt/apie-mus.php
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 VPS 

administrator

e  

demografinių grupių žmonių lygių 

galimybių principo. 

 

 

VI DALIS. KITA INFORMACIJA 

 

12. VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 
Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 daliesteiginius, 

kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais 

I II III IV 

12.1. 

2018-05-02 vykusiame visuotiniame susirinkime dalyvavo 12 narių 

(100 proc.). Per 2018 m. įvyko 6 asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės 

vietos veiklos grupė“ valdybos posėdžiai, 1 neįvyko dėl kvorumo 

nebuvimo. Per posėdžius buvo aptartas VPS įgyvendinimas, svarstomi 

vietos projektų atrankos kriterijai, VPS keitimai, tvirtinami vietos 

projektų finansavimo sąlygų aprašai.  

 

Pagal funkcinį pasiskirstymą VPS administravimo veiklas atliko 

asociacijos pirmininkas, viešųjų ryšių specialistė, finansininkė, VPS 

administratorė. 

2018-05-02 

Valdybos posėdžių datos: 

2018-06-04; 2018-07-17; 

2018-08-16; 2018-09-26; 

2018-11-14; 2018-12-19. 

2018-06-11–2018-12-31 

VVG narių vaidmuo: dalyvauja 

visuotiniuose susirinkimuose, pagal 

pageidavimą ir galimybes dalyvauja 

įvairiuose Vietos veiklos grupės 

projektuose. VVG valdymo organo narių: 

dalyvauja visuotiniuose susirinkimuose, 

valdybos posėdžiuose, dalyvauja vietos 

projektų vertinimo ir atrankos procese, 

sprendžia svarbius organizacijos veiklos 

klausimus. VPS administravimo vadovo 

vaidmuo: vykdo ir koordinuoja strategijos 

įgyvendinimą. VPS administratoriaus 

vaidmuo: vykdo strategijos įgyvendinimą 

VPS finansininko vaidmuo: organizuoja 

finansinę ir buhalterinę apskaitą ir 

kontroliuoja, kad ataskaitiniai duomenys 

būtų teisingi ir laiku pateikti finansų bei 

statistikos organams. VPS viešųjų ryšių 
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specialisto vaidmuo: vykdo gyventojų 

aktyvinimo ir mokymų veiklas.  

 

13. VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS 

Eil. 

Nr. 
VPS keitimo esmė ir priežastis 

VPS dalių, kurios buvo 

keičiamos ataskaitiniais 

metais, Nr. 

VPS keitimo 

iniciatorius 
Kas inicijavo VPS 

keitimą (VPS 

vykdytoja, Agentūra, 

Ministerija)? 

VPS pakeitimo 

data 
Kada buvo pakeista 

VPS? 

I II III IV V 

13.1. 

Atliktas Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. 

strategijos keitimas atsižvelgiant į  2018 m. gegužės 22 d. Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-323„Dėl žemės ūkio 

ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Atliktas pakeitimas dėl paramos lyginamosios dalies (proc.) verslo 

projektuose, papildant VPS „iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, 

kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio, yra 

inovatyvus vietos lygiu ir visuomenei turi būti suteikiama galimybė 

susipažinti su vietos projekto veiksmais ir rezultatais“.  

Keitimas svarstytas asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė” valdybos 2018-07-17 posėdyje, protokolo Nr. 2018/2 

9.3.4.8, 9.3.5.8, 9.3.6.8, 

9.4.4.8,9.4.5.5 

 

      VPS vykdytoja 2018-07-17 

13.2. 

Atliktas Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. 

strategijos keitimas atsižvelgiant į  2018 m. gegužės 22 d. Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-323 „Dėl žemės 

ūkio ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų 

programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

9.2.4.8, 9.3.4.8, 9.3.5.8, 

9.3.6.8., 9.4.4.8, 94.5.8, 

9.5.4.8, 9.6.4.8, 9.6.5.8 

VPS vykdytoja 2018-08-16 
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įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Atliktas pakeitimas 

dėl paramos lyginamosios dalies (proc.) 

Keitimas svarstytas asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė” valdybos 2018-08-16 posėdyje, protokolo Nr. 2018/4 

13.3. 

Atliktas Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. 

strategijos 9.6.5.8 papunkčio keitimas, kuriuo nusakoma, kad projektų 

paramos dalis (proc.) bendruomeniniams projektams sieks iki 95 proc. 

tinkamų finansuoti išlaidų, o jei projektas susijęs su mokymais – 100 

proc. tinkamų finansuoti išlaidų  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. 

Keitimas svarstytas asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė” valdybos 2018-08-16 posėdyje, protokolo Nr. 2018/5 

9.6.5.8 VPS vykdytoja 2018-09-26 

 

14. VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS 

Eil. Nr. Pamoka Siūlomi veiksmai 

I II III 

14.1.  BLOGOSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI IŠVENGTI 

BLOGJŲJŲ PAMOKŲ  

14.1.1. 
Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos 

sankcijos 
 

14.1.1.1. – – 

14.1.2. VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos  

14.1.2.1. – – 

14.2. GEROSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS 

PAMOKOMS PASKATINTI 

14.2.1. – – 

14.2.2. – – 
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15. 
VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI 

ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA) 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 

 

Sąsaja su VPS nuostatomis 

 

I II III IV 

15.1. 

Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijoje 

numatytas prioriteto – GAMTOS IŠTEKLIŲ SAUGOJIMAS IR 

PUOSELĖJIMAS – 

ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO APLINKOS 

IŠTEKLIŲ DIDINIMAS IR PANAUDOJIMAS – vykdymas.  

VPS priemonės „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ 

(BIVP-AKVA-SAVA-3) tikslas – invazinių žuvų poveikio Baltijos 

jūroje mažinimas, keliant Baltijos jūros ekosistemas. 

2018-09-26 vykusiame asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veeiklos grupė“ valdybos posėdyje svarstyti ir patvirtinti pagal šią 

priemonę parengti vietos projektų atrankos kriterijai. 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/valdybos_posedis_2018-09-26.pdf 

 

2018-09-26 

Klaipėdos miesto ŽVVG VPS susijusi su 

visais trimis ES Baltijos jūros strategijos 

tikslais: 

 • apsaugoti jūrą; 

 • sujungti regioną; 

 • padidinti gerovę;  

VPS taip pat susijusi su prioritetine sritimi 

„didinti žemės ūkio, miškininkystės ir 

žuvininkystės tvarumą“, kurios 

papildomas tikslas yra „Pridėtinė vertė 

užtikrinant bendradarbiavimą Baltijos 

žuvininkystės ir akvakultūros 

sektoriuose“ 

 

 

 

16. 
FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR) 

 

Eil.  

Nr. 

Tinkamų finansuoti 

išlaidų pavadinimai pagal 

VPS administravimo 

taisykles 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Suma, 

Eur 

Proc. nuo 

skirtos 

paramos 

VPS 

įgyvendinti 

Proc. nuo 

skirtos 

paramos VPS 

administruoti  

Proc. nuo 

išmokėtos 

viešosios 

paramos  

(pagal 

Reglamento 

(ES) Nr. 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/valdybos_posedis_2018-09-26.pdf
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______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

1303/2013 35 

str. 1 d. b), c), 

d) ir e) 

papunkčius) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

16.1. VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso): 2373,34     

16.1.1. su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos: 2352,34     

16.1.1.1. Darbo užmokestis VPS 

buhalterinės apskaitos 

specialistui  

  2352,34       0,094 0,47  

16.1.1.2. Darbo užmokestis VPS 

administratoriui 
            

16.1.2. su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu 

susijusi veiklos dalis): 
    

16.1.2.1. Viešųjų paslaugų teikėjų 

paslaugos 
  21,00       0,001 0,004  

16.1.2.2.              

16.1.3. su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):     

17.1.3.1. Be avanso, kiek buvo gautų 

lėšų iš NMA 
            

16.2. ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso): 3840,67     

16.2.1. su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos: 2676,82     

16.2.1.1. Darbo užmokestis viešųjų 

ryšių specialistui 
  2676,82       0,107 0,54  

16.2.2. su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos:     

16.2.2.1. Viešinimo priemonės: 

aiškinamasis stendas 
  940,00       0,038 0,19  

16.2.2.2. Viešinimo priemonės: 

reklaminiai rašikliai su ES 

ir EJRŽF atributika 

  223,85       0,009 0,04  

16.3. 
Iš viso faktiškai pagal 

mokėjimo prašymus 
  6214,01       0,249 1,25  
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______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 

 

apmokėtos VPS 

administravimo išlaidos: 

 

17. VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄTEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS 

17.1. Vardas, pavardė Arvydas Žiogas 

17.2. Pareigos Pirmininkas 

17.3. Atstovavimo pagrindas 
Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ 2018-05-02  visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 

VIS-1 

17.4. Data 2019-01-31 

17.5. Parašas ir antspaudas  

 

 

 

PATVIRTINTA 

Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ 

vadybos 2019-01-31 posėdžio protokolu Nr. 2019/01 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


