
1 
 
 

 

 

ASOCIACIJA  

„KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 
 

 

 

 

 

 

 

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėda, 2019 m. 

 



2 
 

 

PATVIRTINTA 

Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos  

veiklos grupė“ visuotinio narių 2019-04-29 

susirinkimo protokolu Nr. VIS-1 

 

 

 

ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“  

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1. BENDRA INFORMACIJA 

 

Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ 2018 metų veiklos ataskaita 

(toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 8, 

9, 10, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu (2018 m. gegužės 24 d. Nr. 

XIII-1179), asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ įstatais, įregistruotais 2016 

m. lapkričio 2 d.,  Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija (toliau –VPS),  

2018 m. VPS įgyvendinimo ataskaita, patvirtinta KŽVVG valdybos 2019-01-30 posėdyje Nr. 2019/1. 

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ (kodas 301806780, buveinės vieta 

– Birutės g. 22-311, Klaipėda) (toliau – Klaipėdos ŽVVG) yra savanoriška organizacija, veikianti 

Klaipėdos mieste, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Vietos veiklos grupė 

veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 

Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro įsakymų, savo veiklą grindžia įstatais.  

Pagal Klaipėdos ŽVVG įstatus, valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, valdyba, 

pirmininkas (1 pav.) 

 

              
                                                                            1 pav. Klaipėdos ŽVVG valdymo struktūra 

 

 

 

Klaipėdos ŽVVG įstatuose numatyti šie asociacijos veiklos tikslai: 

1. Telkti žuvininkystės regiono gyventojus ir ugdyti jų sugebėjimus veikti kartu; 

2. Rengti žuvininkystės regiono plėtros strategiją ir organizuoti jų įgyvendinimą tikslingai 

naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; 
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3. Užtikrinti efektyvią VVG veiklą, įgyti įgūdžių ir aktyviai juos taikyti; 

4. Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl 

žuvininkystės regiono plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo; 

5. Organizuoti žuvininkystės dalyvių švietimą bei mokymą; 

6. Organizuoti ir teikti paramą projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

7. Skatinti VVG narių bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir 

užsienyje. 

 

 

 

2. KLAIPĖDOS ŽVVG VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS ATASKAITINIAIS 

METAIS 

  

  Klaipėdos ŽVVG 2018 metais kėlė šiuos veiklos tikslus: 

1.  Telkti žuvininkystės regiono pilietinės visuomenės, vietos valdžios verslo atstovus, ugdyti 

jų sugebėjimus veikti kartu; 

2.  Įgyvendinti Klaipėdos žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją.  

3. Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl 

žuvininkystės regiono plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo. 

 

 

 

 

 

1.1.  Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ nariai 

 

2018 m. gegužės 2, 16 dienomis vykusiame asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“  visuotiniame narių susirinkime buvo  pakeista Klaipėdos ŽVVG sudėtis, 2018 m. 

liepos 17 d. į Klaipėdos ŽVVG buvo priimtas naujas narys – UAB  „Ingida“ (Klaipėdos ŽVVG 

valdybos posėdžio protokolas Nr. 2018/2). 

2018 m.  pabaigoje  Klaipėdos ŽVVG sudarė: 8,33 proc. vietos valdžios sektoriaus atstovų, 

58,33 proc. verslo sektoriaus atstovų, 33,33 proc. pilietinės visuomenės sektoriaus atstovų. 

Informacija apie Klaipėdos ŽVVG narius pagal sektorius pateikta 1 lentelėje. 

 

           1 lentelė 

Informacija apie Klaipėdos ŽVVG narius pagal sektorius 

Reikšmė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Verslo 

sektorius 

Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV 

Klaipėdos ŽVVG narių skaičius 

ataskaitinių metų pabaigoje (vnt.) 
4 

 

7 

 

1 

Iš viso pagal visus sektorius 

ataskaitiniais metais:  
12 

 

 

 

 

1 TIKSLAS. Telkti žuvininkystės regiono pilietinės visuomenės, vietos valdžios 

verslo atstovus, ugdyti jų sugebėjimus veikti kartu. 
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2017 m. ir 2018 m. Klaipėdos ŽVVG narių kaita pateikta 2 lentelėje. 

2 lentelė 

Informacija apie Klaipėdos ŽVVG narių pokyčius („+“ – narys) 

 

KŽVVG narys Sektorius 2017 m. 2018 m. 

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 + + 

UAB „Ingida“ Verslas - + 
                     

  

     

1.2. Asociacijos  „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdyba 

 

2018 m. gegužės 2, 16 dienomis vykusiame asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 

grupė“  visuotiniame narių susirinkime buvo  atnaujinta  valdyba. 

2018 m.  pabaigoje  Klaipėdos ŽVVG valdybą sudarė: 27,27 proc. vietos valdžios sektoriaus atstovų, 

27,27 proc. verslo sektoriaus atstovų, 45,45 proc. pilietinės visuomenės sektoriaus atstovų.  

Informacija apie Klaipėdos ŽVVG valdybos narius pagal sektorius pateikta 3 lentelėje. 

 

3 lentelė 

Informacija apie Klaipėdos ŽVVG valdybos narius pagal sektorius 
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Reikšmė 

Pilietinės 

visuomenės 

sektorius 

Verslo 

sektorius 

Vietos valdžios 

sektorius 

I II III IV 

Klaipėdos ŽVVG valdybos narių 

skaičius ataskaitinių metų pabaigoje 

(vnt.) 

5 

 

3 

 

3 

Iš viso pagal visus sektorius 

ataskaitiniais metais:  
11 

                                             

 

Ataskaitinio laikotarpio Klaipėdos ŽVVG valdybos narių sąrašas pateiktas 4 lentelėje. 

 

  4 lentelė 

Klaipėdos ŽVVG valdybos narių sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Pareigos Atstovaujamas  

sektorius 

Atstovaujama įstaiga, įmonė, 

organizacija, fizinis asmuo 

1. Valerijonas 

Bernotas 

Narys Pilietinė 

visuomenė 

Tarptautinė žuvies perdirbėjų ir 

žvejų asociacija „Baltijos 

vienybė“ 

2. Alina Bojarko Narė Pilietinė 

visuomenė 

Tarptautinė žuvies perdirbėjų ir 

žvejų asociacija „Baltijos 

vienybė“ 

3. Kęstutis 

Gelumbauskas 

Narys Pilietinė 

visuomenė 

Garažų ir mažųjų laivų 

eksploatavimo bendrija 

„Smiltelė“ 

4. Rūta Nazarovaitė Narė Pilietinė 

visuomenė 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 

draugijos Klaipėdos skyrius 

5. Goda Ubartienė Narė Pilietinė 

visuomenė 

VšĮ „Tekantis vanduo“ 

6. Taurūnas 

Areškevičius 

Narys Verslas T. Areškevičiaus individuali 

įmonė 

7. Gabrielė 

Grušauskė 

Narė Verslas UAB „Melnragės molas“ 

8. Arvydas Žiogas Narys, 

valdybos 

pirmininkas 

Verslas M. Rumsko individuali įmonė 

9. Indrė Butenienė Narė Vietos valdžia Klaipėdos m. savivaldybė 

10. Vytautas Čepas Narys Vietos valdžia Klaipėdos m. savivaldybė 

11. Saulius Valiulis Narys Vietos valdžia Klaipėdos m. savivaldybė 

 

 

2018 metais organizuoti 6 Klaipėdos ŽVVG valdybos posėdžiai, kuriuose buvo sprendžiami 

su Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimu susiję ir kiti 

organizaciniai klausimai (5 lentelė). 

 

             5 lentelė 

Informacija apie Klaipėdos ŽVVG  posėdžius ataskaitiniais metais 
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Eil. 

Nr. 

Posėdžio 

data 
 

Svarstyti klausimai 
 

Bendras KŽVVG valdybos 

narių, dalyvavusių posėdyje, 

skaičius 
 

iš jų 

pilietinė

s 

visuome

nės 

sektoria

us 

atstovai  

iš jų 

verslo 

sektori

aus 

atstova

i  

iš jų 

vietos 

valdžios 

sektoria

us 

atstovai  

 

I II III IV V VI 

1. 2018-06-04 

1. Dėl „Klaipėdos žuvininkystės regiono 

plėtros 2016–2023 m. strategija“ vietos 

projektų atrankos kriterijų svarstymo: 

1.1. Dėl VPS priemonės BIVP-AKVA-

SAVA-1. „Žuvininkystės produktų 

populiarinimas ir inovatyvių verslo formų 

kūrimas“; 

1.2. Dėl VPS priemonės BIVP-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“. 

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. 

6 

3 3 0 

 

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 

6 

4 2 0 
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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. 

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-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 

7 

3 2 2 
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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. 

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-

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 „Marinistinės 

kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ 

(sritis: BIVP-AKVA-SAVA-5.1 „Su 

7 

2 2 3 
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marinistika ir žuvininkyste susijusio 

istorinio paveldo atkūrimas bei 

pritaikymas. Kultūros paveldo ir 

edukacinių programų informacinė 

sklaida“) vietos projektų atrankos kriterijų 

svarstymo. 

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. 

   

 

 

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 

 

 

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. 

2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašo ir jo priedų,  taikomų Klaipėdos 

žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 

m. strategijos priemonės „Marinistinės 

kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ 

(BIVP-AKVA-SAVA-5) srities „Su 

8 

3 2 3 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimas 

 

2017 m. birželio 27 d.  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų 

programos VPS atrankos komiteto posėdžio protokolu Nr. 3 (2017-06-30 nutariamoji dalis Nr. 8D-

338(5.50) buvo patvirtinta finansinė parama vykdyti Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–

2023 m. strategiją (toliau – VPS).  2018 m. sausio 2 d. pasirašyta sutartis su Nacionaline mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl projekto Nr. 63VS-KL-16-1-00095  „Klaipėdos 

žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ vykdymo.  

  Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 22 d. 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“, inicijuotas Klaipėdos 

žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos keitimas (6 lentelė). 

 

                                                                                                                                                  6 lentelė 

Eil. 

Nr. 
VPS keitimo esmė ir priežastis 

Data 
 

   

I II III 

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 

2018-07-17 

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 

2018-08-16 

2 TIKSLAS. Įgyvendinti Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. 

strategiją. 
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2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ 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 

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 

2018-09-26 

 

 

 

2.2. Darbuotojai 

 

VPS įgyvendinimo funkcijoms atlikti, 2018 n. birželio 8 d. buvo sudarytos darbo sutartys su 

dviem Klaipėdos ŽVVG administracijos darbuotojomis: finasininke Gražina Petravičiene ir viešųjų 

ryšių specialiste Violeta Povilioniene. 2018 m. lapkričio 2 d.  sudaryta darbo sutartis su VPS 

administratore Virginija Ketletiene. Darbuotojų etatai pateiki 7 lentelėje.  

                                                                                                                                                 7 lentelė 

INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJUS 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė 

VPS 

vadovas 

VPS 

finansinin

kai ir 

(arba) 

buhalteri

ai 

VPS 

administr

atoriai 

VPS  

viešųjų 

ryšių 

specialistai 

Iš viso 

I II III IV V VI VII 

1. 

VPS vykdytojos 

darbuotojų etatai 

ataskaitiniais metais (vnt.) 

– 1 0,5 1 2,5 

2. 

VPS vykdytojos 

darbuotojų skaičius 

ataskaitiniais metais (vnt.) 

– 1 1 1 3 

 

 

 

2.3. Valdymas ir vadovavimas, veiklos organizavimas 

 

VPS vadovo funkcijas neatlygintinai atliko Klaipėdos ŽVVG prirmininkas Arvydas Žiogas.  

Klaipėdos ŽVVG administracijos valdymo schema pateikta 2 pav. 
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                   2 pav. Klaipėdos ŽVVG administracijos valdymo schema 

 

 

 

Kryptingai veiklai, dokumentų valdymo kokybei  užtiktinti, parengtas VPS administravimo 

išlaidų poreikio pagrindimo aprašas (ir jo pakeitimai), viešųjų pirkimų planas, viešinimo ir gyventojų 

aktyvinimo planas, atnaujinti dokumenų blankai, sudaryti registrai, dokumentų bylos. 

 

 

 

2.3.  Informacija apie vietos projektus 

 

Pagal VPS įgyvendinimo veiksmų planą, 2017 metais buvo numatyta teikti pirmąjį kvietimą 

vietos projektų paraiškas, o 2018 metais – antrąjį. Kadangi sutartis dėl VPS vykdymo su Nacionaline 

mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta tik 2018 m. sausio 2 d., per  Klaipėdos 

ŽVVG veiklos ataskaitinį laikotarpį pateikti 2 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas (8 lenetelė). 

  

8 lentelė 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ 

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 

1. 

Paskelbti 

kvietimai 

teikti 

vietos 

projektus  

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

VPS vadovas

VPS administratorius Finansininkas
Viešųjų ryšių 
specialistas
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2. 

Gauti 

vietos 

projektai 
(pirmojo 

kvietimo) 

3 159 988,33 8,03 3 159 988,33 8,03 

 

 

Detali informacija apie vietos projektų įgyvendinimą ataskaitiniais metais teikiama 9 

lentelėje. 

 

9 lentelė 

DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ 

ATASKAITINIAIS METAIS 

  2018  ataskaitiniai metai 

Eil. 

Nr. 
Reikšmė  

 

Skaiči

us 

(vnt.) 

Suma 

(įskaitant 

ES fondo 

ir 

Lietuvos 

Respublik

os 

valstybės 

biudžeto 

lėšas) 
(Eur) 

Proc. 

nuo 

vietos 

projekt

ams 

skirtos 

param

os 

sumos 

(proc.) 

Datos  

Nuo kada iki 

kada buvo 

vykdoma 

I II III IV V VI 

 Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus: 

1. 

I  VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS 

– VISŲ ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO GRANDINĖS 

ETAPŲ PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO SKATINIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

1.1. 

VPS priemonė: „Žuvininkystės produktų 

populiarinimas ir inovatyvių verslo formų 

kūrimas“  

(kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) 

VPS priemonės veiklos sritis: „ 

Žuvininkystės produkcijos vartojimo 

skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos 

formų kūrimo skatinimas“  

(kodas  BIVP-AKVA-SAVA-1.1) 

106666,66 5,4% 
2018-11-19–

2018-12-28 

2. 

I VPS prioritetas: 

TVARUS EKONOMINIS 

VYSTYMASIS IR 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS 

– VISŲ ŽUVININKYSTĖS 

PRODUKTŲ TIEKIMO GRANDINĖS 

 

1 
133400,00 6,7% 

2018-12-21– 

2019-02-20 
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ETAPŲ PLĖTOJIMAS IR 

VARTOJIMO SKATINIMAS 

2.1. 

VPS priemonė: „ Žuvininkystės verslo 

skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“  

(kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų 

skatinimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-SAVA-2.3) 

3. 

III  VPS prioritetas: KULTŪROS 

PAVELDAS IR INFORMACINĖ 

SKLAIDA - ŽVEJYBOS IR 

AKVAKULTŪROS PAVELDO 

PUOSELĖJIMAS 

1 111741,34 5,6% 

 

2018-12-21– 

2019-02-20 

3.1. 

VPS priemonė: „Marinistinės kultūros 

išsaugojimas ir puoselėjimas“ (kodas 

BIVP-AKVA-SAVA-5) 

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) 

VPS priemonė: „Žuvininkystės produktų 

populiarinimas ir inovatyvių verslo formų 

kūrimas“  

(kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) 

VPS priemonės veiklos sritis: 

„Žuvininkystės produkcijos vartojimo 

skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos 

formų kūrimo skatinimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-SAVA-1.1) 

 

 

2018 m. pagal pirmąjį kvietimą VPS priemonės „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir 

inovatyvių verslo formų kūrimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) veiklos sritis: „Žuvininkystės 

produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas (kodas 

BIVP-AKVA-SAVA-1.1) gautos 3 vietos projektų paraiškos:  

1) „Internetinė prekyba žuvimis ir jų pirkimo skatinimas viešojoje erdvėje“, paraiškos Nr. 

KLPD-AKVA-6.1.2-1.1, pareiškėjas – Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija; 

2) „Tarptautinio Klaipėdos žuvininkystės produktų e-aukciono sukūrimas“, paraiškos Nr. 

Nr. KLPD-AKVA-6.1.2-1.2, pareiškėjas – Klaipėdos m. sportinės žūklės klubas „Kurėnas“; 

3) „Žuvininkystės produktų vartojimo skatinimas“, paraiškos Nr. Nr. KLPD-AKVA-6.1.2-

1.3, pareiškėjas – Tarptautinė žuvies perdirbėjų ir  žvejų asociacija „Baltijos vienybė“. 
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2.4. VPS įgyvendinimo viešinimas 

 

VPS įgyvendinimo viešinimas buvo atliekamas pasitelkiant skaitmeninius įrankius 

(Klaipėdos ŽVVG internetinę svetainę  www.klaipedazvvg.lt), socialinės medijos įrankius 

(Facebook, Youtube), žiniasklaidą (dienraštis  „Klaipėda“). Detali apžvalga pateikiama 10 lentelėje. 

                                                                                                                                                  

10 lentelė 

INFORMACIJA APIE VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR KLAIPĖDOS ŽVVG 

TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, ATASKAITINIAIS METAIS 

I II III 

Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti 2018 

metais 

Datos 

 

1. 

Interneto svetainės www.klaipedazvvg.lt medžiagos rengimas, informacijos 

atnaujinimas, VPS įgyvendinimo eigos, asociacijos „Klaipėdos 

žuvininkystės vietos veiklos grupė“ veiklos  viešinimas. 

2018-06-11–

2018-12-31 

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=IwAR1lFwlxBAynEFnu-7Grvh-

7hzm4UT2lrmJg1tQTrLf1uXbDhVkgkqm_KDU 

2018-07-03  

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. 

2018-11-16 

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). 

2018-11-15  

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 „ 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). 

2018-12-21 

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/). 

2018-12-21  

http://www.klaipedazvvg.lt/
http://www.klaipedazvvg.lt/
https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG
http://www.klaipedazvvg.lt/
http://www.klaipedazvvg.lt/
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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.  

2018-12-31 

 
Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos 2018 

ataskaitiniais metais 

Datos 

 

1. 
Aiškinamojo stendo įsigijimas ir įrengimas asociacijos „Klaipėdos 

žuvininkystės vietos veiklos grupė“ buveinėje, Birutės g. 22-311, Klaipėda. 
2018-09-24  

2. 
Įsigyti reklaminiai rašikliai su Europos Sąjungos ir su Europos jūrų reikalų 

ir žuvininkystės fondo atributika, skirti šio fondo viešinimui. 
2018-08-14 

3. 

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 

2018-12-12–

2018-12-14 

 

 

 

2.5. LEADER metodo ir horizontaliųjų principų įgyvendinimas 

 

Klaipėdos ŽVVG misijoje numatyta diegti LEADER metodą nuo žuvininkystės 

priklausomame Klaipėdos miesto regione. LEADER metodo ir horizontaliųjų principų 

įgyvendinimas ataskaitiniais metais detalizuojamas 11 ir 12 lentelėse. 

 

                                                                                                                                                11 lentelė 

 LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. 

Nr. 
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 

Datos 
 

I II III 

1. Teritorinis principas 

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.  

2018-01-02–2018-

12-28 

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

 

2. „Iš apačios į viršų“ principas 

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 su vietos 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_SA

VA_1.pdf, 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/3_KZVVG_KVIETIMAS_Nr.

%202.pdf, 

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.10623254

20512954/1918555728223248/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.10623254

20512954/1964674753611345/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/KlaipedosZVVG/photos/a.10623254

20512954/1964691323609688/?type=3&theater 

Asociacijos 

„Klaipėdos 

žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ 

valdybos posėdžių 

datos: 2018-06-04; 

2018-07-17; 2018-

08-16; 2018-09-26; 

2018-11-14; 2018-

12-19 

Kvietimai paskelbti 

dienraštyje 

„Klaipėda“, interneto 

svetainėje 

www.klaipedazvvg.l

t, Facebook 

paskyroje:  2018-11-

16; 2018-12-21 

 

3. Partnerystės principas 

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 

2018 m. keitėsi asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos 

veiklos grupė“ valdybos sudėtis. Valdybos narių sąrašas 

skelbiamas asociacijos interneto svetainėje 

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

Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ 

administracija konsultavo telefonu verslo, bendruomenių  vietos 

projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais, priiminėjo 

interesantus asociacijos buveinėje. 

Valdybos posėdžių 

datos: 

2018-06-04; 2018-

07-17; 2018-08-16; 

2018-09-26; 2018-

11-14; 2018-12-19. 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/FSA_SAVA_1.pdf
http://klaipedazvvg.lt/apie-mus.php
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/Kvietimo_Nr._1_skelbimas_SAVA_1.pdf
http://www.klaipedazvvg.lt/files/3_KZVVG_KVIETIMAS_Nr.%202.pdf
http://www.klaipedazvvg.lt/files/3_KZVVG_KVIETIMAS_Nr.%202.pdf
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/
http://www.klaipedazvvg.lt/apie-mus.php
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Horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas pateikiamas 12 lentelėje. 

                               12 lentelė 

 HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. Nr. Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai Datos 

I II III 

1. Jaunimas 

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 

2. Kultūra 

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-

2018-12-21 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/2018-06-04.pdf
http://www.klaipedazvvg.lt/files/valdybos_posedis_2018-09-26.pdf
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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 

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.1062325420512

954/1964691323609688/?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?vie

w_as=subscriber&fbclid=IwAR1lFwlxBAynEFnu-7Grvh-

7hzm4UT2lrmJg1tQTrLf1uXbDhVkgkqm_KDU 

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

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 

4. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas 

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. moterų 

(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). 

 

2018-06-08 

sudarytos 

darbo sutartys 

su viešųjų 

ryšių 

specialiste ir 

finansininke, 

2018-11-02 su 

VPS 

administratore  

 

 

 
 

 

 

3 TIKSLAS. Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei 

organizacijoms dėl žuvininkystės regiono plėtros planų ir priemonių kūrimo bei 

įgyvendinimo. 

http://www.klaipedazvvg.lt/files/3_KZVVG_KVIETIMAS_Nr.%202.pdf
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
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3.1. Pasiūlymų teikimas vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms 

 

Asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ pirmininkas, būdamas Žuvininkystės 

tarybos nariu, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 veiksmų programos stebėsenos komiteto 

nariu, projektų atrankos komiteto nariu stebėtoju, strategijų atrankos komiteto komiteto nariu 

stebėtojų, Švedijos instituto organizuoto Baltijos lyderių programos nariu  ir kitų komisijų, komitetų 

ar pan. nariu,  teikė pasiūlymus dėl žuvininkystės politikos  ir žuvininkystės vystymo krypčių ar teisės 

aktų tobulinimo. Dalyvauta daugelyje susitikimų su ŽŪM vadovais,  Seimo nariais, kurių metu  buvo 

teikiami įvairūs pasiūlymai dėl žuvininkystės administravimo tobulinimo ir vystymo krypčių. 

 

 

 

3. APIBENDRINANČIOS IŠVADOS 

 

1. Asociacija  „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“    veiklą vykdė laikydamasi 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos 

asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

įsakymų, vadovaudamasi  Klaipėdos ŽVVG įstatais. 

2. Asociacija vienija 12 narių iš skirtingų sektorių: vietos valdžios, verslo, pilietinės 

visuomenės.  

3. Ataskaitiniu laikotarpiu  aktyviai dirbo asociacijos  Klaipėdos ŽVVG valdyba: 

suorganizuoti 6 posėdžiai, kuriuose  buvo aptarta Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 20116–

2023 m. strategijos 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. 

4. Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimas buvo 

intensyvinamas:  pagal VPS įgyvendinimo veiksmų planą, 2017 metais buvo numatytas pirmąsis 

kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, o 2018 metais – antrasis. Kadangi sutartis dėl VPS 

vykdymo su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta tik 2018 m. 

sausio 2 d., per  2018 m. buvo pateikti 2 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas. 

5. Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimo 

administravimo funkcijoms alikti buvo įdarbinti trys darbuotojai: VPS administratorius, 

finansininkas, viešųjų ryšių specialistas. 

6. Kryptingai veiklai, dokumentų valdymo kokybei  užtiktinti, parengtas VPS administravimo 

išlaidų poreikio pagrindimo aprašas (ir jo pakeitimai), viešųjų pirkimų planas, viešinimo ir gyventojų 

aktyvinimo planas, atnaujinti dokumenų blankai, sudaryti registrai, dokumentų bylos. 

7. Tinkamai vykdyti viešieji pirkimai: gautos visos teigiamos Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vertinimo išvados, netaikytos sankcijos. 

8. VPS įgyvendinimo viešinimas buvo atliekamas pasitelkiant skaitmeninius įrankius 

(Klaipėdos ŽVVG internetinę svetainę  www.klaipedazvvg.lt), socialinės medijos įrankius 

(Facebook, Youtube), žiniasklaidą (dienraštis  „Klaipėda“). 

9. Asociacija  „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ veiklą grindė vadovaudamasis 

LEADER metodu ir horizontaliaisias  principais. 

10. Asociacijos  „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdybos pirmininkas 

Arvydas Žiogas teikė pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl 

žuvininkystės administravimo tobulinimo ir vystymo krypčių. 

____________________________ 

 


