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______________________ 
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 Agentūra 1. 

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. 
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VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

                2019  m. 
įrašykite kalendorinius metus, kurių ataskaitą teikiate 

 
I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA 

 
1. BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ 

1.1. 
VPS vykdytojos 
pavadinimas  

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė 

1.2. 
VPS vykdytojos 
registracijos kodas 

303092448 
 

1.3. 

VPS vykdytojos kontaktinė 
informacija 
Įrašykite tikslią kontaktinę 
informaciją, kuria bus 
siunčiama visa informacija, 
susijusi su dvisektorės VPS 
metinės įgyvendinimo 
ataskaitos vertinimu ir 
tvirtinimu. 

savivaldybės pavadinimas 
Prienų r. sav. 
 

gyvenamosios vietovės pavadinimas Išlaužo km. 
gatvės pavadinimas Kauno plentas  
namo Nr. 2C 
buto Nr.  
pašto indeksas LT-59037 
el. pašto adresas  
prašome nurodyti vieną el. pašto 
adresą, kuris yra tinkamas 
susirašinėti dėl dvisektorės VPS 
metinės įgyvendinimo ataskaitos  

ruta.martisiene@gmail.com 

kontaktiniai telefono Nr.   8 615 35793 
VPS vadovas (pareigos, vardas ir 
pavardė, telefono Nr., el. pašto 
adresas)  

Rūta Martišiene  

pagrindinis VPS vykdytojos 
paskirtas asmuo, atsakingas už VPS 
metinę įgyvendinimo ataskaitą 
(pareigos, vardas ir pavardė, 
telefono Nr., el. pašto adresas) 
prašome nurodyti asmenį, kuris bus 
atsakingas už bendravimą su 
Agentūra dėl VPS metinės 
įgyvendinimo ataskaitos 

VPS administravimo vadovė 
Jūratė Čiuknaitė, el. p. 
ruta.martisiene@gmail.com, 
tel. 8 684 80 183  

pavaduojantis VPS vykdytojos 
paskirtas asmuo, atsakingas už VPS 
metinę įgyvendinimo ataskaitą 
(pareigos, vardas ir pavardė, 
telefono Nr., el. pašto adresas) 
prašome nurodyti pavaduojantį 
asmenį, kuris bus atsakingas už 
bendravimą su Agentūra dėl 
dvisektorės VPS metinės 
įgyvendinimo ataskaitos  

Pirmininkė Rūta Martišiene, 
el.p. 
ruta.martisiene@gmail.com, 
tel. 8 615 35793   
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2. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS 
2.1. VPS registracijos Nr. 63VS-KK-16-1-00097-PR001 

2.2. VPS pavadinimas 
Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės  
2016–2023 m. vietos plėtros strategija 

2.3. 
ŽRVVG teritorija, 
kurioje įgyvendinama 
VPS  

Alytaus r. sav., Prienų sav., Kazlų Rūdos sav. teritorijos. 

2.4. 
VPS patvirtinimo 
data 

2017-03-27 potvarkis  Nr. 4D-36 „Dėl projektų, kuriems skiriama 
parama pagal  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų 
veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimas“ 

2.5. 
VPS įgyvendinimo 
laikotarpis 

 2016 m. 09 mėn. iki 2023 m. 09 mėn. 
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II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS 

 
3. BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS  

Eil. 
Nr. 

Reikšmė 

<2019 m.> 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  

8 1504160,00 141,80 13 1820875,00 171,65 

3.2. Gauti vietos projektai 2 80530,29 7,59 4* 228908,70 21,58 
3.3. Įvertinti vietos projektai 0** 0** 0 1(-)** 96065,00 9,06 
3.4. Patvirtinti vietos projektai 0 0 0 1(-) 96065,00 9,06 

3.5. 
Pasirašytos vietos projektų 
vykdymo sutartys 

0 0 0 1 96065,00 9,06 

3.6. Įgyvendinami vietos projektai  0 0 0 1 96065,00 9,06 
3.7. Įgyvendinti vietos projektai 0 0 0 0 0 0 
 
Pastaba.  
*-Pareiškėjas UAB „Karpis“ atsiėmė projektą, kurio paramos suma 52313,41 Eur. 
**- vietos projektai yra vertinimo stadijoje.  
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4. DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS 
  <2019 m.> 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 

Respublikos 
valstybės 
biudžeto 

lėšas) (Eur) 

Proc. nuo 
vietos 

projektams 
skirtos 

paramos 
sumos 
(proc.) 

Datos  
Nuo kada iki kada buvo 

vykdoma 

Sąsaja su VPS 
įgyvendinimo 
veiksmų planu 

Pateikiamas VPS 
veiksmų plano eil. 

Nr. Jeigu VPS 
veiksmų planas 

nėra 
sunumeruotas,  

įrašomas 
konkretus VPS 
veiksmų plano 

veiksmas. 
I II IV V VI VII VIII IX 

4.1. Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:  

4.1.1. 

<I prioritetas. Žuvininkystės 
sektoriaus ekonominės veiklos 
skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas> VPS 
prioritetas: 

6.1.1.Ž; 6.1.2.Ž 4 1 188 160,00 112,00 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.1.1.1. 
VPS priemonė: „<Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą >“  
(kodas < BIVP-AKVA-1>) 

6.1.1.Ž 1 354 080,00 33,38 

Kvietimas Nr. 9  teikti vietos 
projektus galiojo 2019 m. 
rugpjūčio 22  d. 8:00 val. iki 
2019 m. spalio 17 d. 17:00 
val.  

10.4.1. 

6.1.1.Ž 1 354 080,00 33,38 
Kvietimas Nr. 10  teikti 
vietos projektus galiojo 
lapkričio 4 d. 8:00 val. iki 

10.4.1. 
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2019 m. gruodžio 6 d. 
17:00 val.  

 

4.1.1.2. VPS priemonė: „<Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas 
>“ (kodas < BIVP-AKVA-3 >) 

 
 
 
 
 

6.1.2.Ž 1 240 000,00 22,62 

Kvietimas Nr. 8 
teikti vietos projektus 
galioja nuo 2019 m.  
rugpjūčio 21 d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 17 d. 
17:00 val.  

 

10.4.1. 

 
 
 
 
 

6.1.2.Ž 

1 240 000,00 22,62 

Kvietimas Nr. 12 
teikti vietos projektus 
galioja 2019 m.  lapkričio 
6 d. 8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.1.2. 

< II prioritetas. ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 
kvalifikaciją > VPS prioritetas: 

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž 4 316 000,00 29,78 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.1.2.1. 

VPS priemonė: „<Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas >“  
(kodas < BIVP-AKVA-7>) 

6.2.1.Ž 1 24 000,00 2,26 

Kvietimas Nr. 7 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m. rugpjūčio 20 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 17 d. 17:00 val.  

 

10.4.1. 

6.2.1.Ž 1 24 000,00 2,26 Kvietimas Nr. 11 
teikti vietos projektus galioja 

10.4.1. 
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2019 m. lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

4.1.2.2. 

VPS priemonė: „<Socialinės gerovės 
kūrimas ŽRVVG teritorijoje, 
pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams >“  
(kodas <BIVP-AKVA-SAVA-1 >) 

6.3.2.Ž 1 134 000,00 12,63 

Kvietimas Nr. 6 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m.  rugpjūčio 19  d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 16 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

6.3.2.Ž 1 134 000,00 12,63 

Kvietimas Nr. 13 
teikti vietos projektus galioja 
2019 m.  lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 11 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.2. Gauti vietos projektai: 

4.2.1. 

<I prioritetas. Žuvininkystės 
sektoriaus ekonominės veiklos 
skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas> VPS 
prioritetas: 

6.1.1.Ž; 6.1.2.Ž 1 70530,29 6,65 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.2.1.1. 
VPS priemonė: „<Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą >“  
(kodas < BIVP-AKVA-1>) 

6.1.1.Ž 0 0 0 

Kvietimas Nr. 9  teikti vietos 
projektus galiojo 2019 m. 
rugpjūčio 22  d. 8:00 val. iki 
2019 m. spalio 17 d. 17:00 
val.  

10.4.1. 

6.1.1.Ž 1 70530,29 6,65 

Kvietimas Nr. 10  teikti 
vietos projektus galiojo 
lapkričio 4 d. 8:00 val. iki 
2019 m. gruodžio 6 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 

4.2.1.1.1. 
VPS priemonė: „<Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas 

 
 
 

0 0 0 Kvietimas Nr. 8 
teikti vietos projektus 

10.4.1. 
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>“ (kodas < BIVP-AKVA-3 >)  
6.1.2.Ž galioja nuo 2019 m.  

rugpjūčio 21 d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 17 d. 
17:00 val.  

 
6.1.2.Ž 

0 0 0 

Kvietimas Nr. 12 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m.  lapkričio 6 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.2.2. 

< II prioritetas. ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 
kvalifikaciją > VPS prioritetas: 

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž 1 10 000,00 0,94 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.2.2.1. 

VPS priemonė: „<Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas >“  
(kodas < BIVP-AKVA-7>) 

6.2.1.Ž 0 0 0 

Kvietimas Nr. 7 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m. rugpjūčio 20 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 17 d. 17:00 val.  

 

10.4.1. 

6.2.1.Ž 1 10 000,00 0,94 

Kvietimas Nr. 11 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m. lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.2.2.1.1. 

VPS priemonė: „<Socialinės gerovės 
kūrimas ŽRVVG teritorijoje, 
pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams >“  
(kodas <BIVP-AKVA-SAVA-1 >) 

6.3.2.Ž 0 0 0 

Kvietimas Nr. 6 teikti vietos 
projektus galioja 2019 m.  
rugpjūčio 19  d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 16 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 

6.3.2.Ž 0 0 0 Kvietimas Nr. 13 teikti 10.4.1. 
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vietos projektus galioja 
2019 m.  lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 11 d. 17:00 val.  

4.3. Įvertinti vietos projektai*: 

4.3.1. 

<I prioritetas. Žuvininkystės 
sektoriaus ekonominės veiklos 
skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas> VPS 
prioritetas: 

6.1.1.Ž; 6.1.2.Ž 0 0 0 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.3.1.1. 
VPS priemonė: „<Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą >“  
(kodas < BIVP-AKVA-1>) 

6.1.1.Ž 0 0 0 

         Kvietimas Nr. 9  teikti 
vietos projektus galiojo 2019 
m. rugpjūčio 22  d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 17 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 

6.1.1.Ž 0 0 0 

      Kvietimas Nr. 10  teikti 
vietos projektus galiojo 
lapkričio 4 d. 8:00 val. iki 
2019 m. gruodžio 6 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 

4.3.1.1.1. 

VPS priemonė: „<Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas 
>“ (kodas < BIVP-AKVA-3 >) 

6.1.2.Ž 

0 0 0 

Kvietimas Nr. 8 
teikti vietos projektus 
galioja nuo 2019 m.  
rugpjūčio 21 d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 17 d. 
17:00 val.  

 

10.4.1. 

6.1.2.Ž 

0 0 0 

       Kvietimas Nr. 12 
teikti vietos projektus 
galioja 2019 m.  lapkričio 
6 d. 8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 
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4.3.2. 

< II prioritetas. ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 
kvalifikaciją > VPS prioritetas: 

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž 0 0 0 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.3.2.1. 

VPS priemonė: „<Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas >“  
(kodas < BIVP-AKVA-7>) 

6.2.1.Ž 0 0 0 

Kvietimas Nr. 7 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m. rugpjūčio 20 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 17 d. 17:00 val.  

 

10.4.1. 

6.2.1.Ž 0 0 0 

           Kvietimas Nr. 11 
teikti vietos projektus galioja 
2019 m. lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.3.2.1.1. 

VPS priemonė: „<Socialinės gerovės 
kūrimas ŽRVVG teritorijoje, 
pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams >“  
(kodas <BIVP-AKVA-SAVA-1 >) 

6.3.2.Ž 0 0 0 

         Kvietimas Nr. 6 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m.  rugpjūčio 19  d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 16 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

6.3.2.Ž 0 0 0 

       Kvietimas Nr. 13 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m.  lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 11 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.4. Patvirtinti vietos projektai*: 

4.4.1. 

<I prioritetas. Žuvininkystės 
sektoriaus ekonominės veiklos 
skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas> VPS 
prioritetas: 

6.1.1.Ž; 6.1.2.Ž 0 0 0 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.4.1.1. VPS priemonė: „<Produktyvios 6.1.1.Ž 0 0 0          Kvietimas Nr. 9  teikti 10.4.1. 
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investicijos į akvakultūrą >“  
(kodas < BIVP-AKVA-1>) 

vietos projektus galiojo 2019 
m. rugpjūčio 22  d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 17 d. 
17:00 val.  

6.1.1.Ž 0 0 0 

      Kvietimas Nr. 10  teikti 
vietos projektus galiojo 
lapkričio 4 d. 8:00 val. iki 
2019 m. gruodžio 6 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 

4.4.1.1.1. 

VPS priemonė: „<Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas 
>“ (kodas < BIVP-AKVA-3 >) 

6.1.2.Ž 

0 0 0 

Kvietimas Nr. 8 
teikti vietos projektus 
galioja nuo 2019 m.  
rugpjūčio 21 d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 17 d. 
17:00 val.  

 

10.4.1. 

6.1.2.Ž 

0 0 0 

       Kvietimas Nr. 12 
teikti vietos projektus 
galioja 2019 m.  lapkričio 
6 d. 8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.4.2. 

< II prioritetas. ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 
kvalifikaciją > VPS prioritetas: 

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž 0 0 0 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.4.2.1. 

VPS priemonė: „<Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas >“  
(kodas < BIVP-AKVA-7>) 

6.2.1.Ž 0 0 0 

Kvietimas Nr. 7 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m. rugpjūčio 20 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 17 d. 17:00 val.  

10.4.1. 
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6.2.1.Ž    

           Kvietimas Nr. 11 
teikti vietos projektus galioja 
2019 m. lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

 

4.4.2.1.1. 

VPS priemonė: „<Socialinės gerovės 
kūrimas ŽRVVG teritorijoje, 
pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams >“  
(kodas <BIVP-AKVA-SAVA-1 >) 

6.3.2.Ž 0 0 0 

         Kvietimas Nr. 6 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m.  rugpjūčio 19  d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 16 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

6.3.2.Ž    

       Kvietimas Nr. 13 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m.  lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 11 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.5. Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys*: 

4.5.1. 

<I prioritetas. Žuvininkystės 
sektoriaus ekonominės veiklos 
skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas> VPS 
prioritetas: 

6.1.1.Ž; 6.1.2.Ž 0 0 0 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.5.1.1. 
VPS priemonė: „<Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą >“  
(kodas < BIVP-AKVA-1>) 

6.1.1.Ž 0 0 0 

         Kvietimas Nr. 9  teikti 
vietos projektus galiojo 2019 
m. rugpjūčio 22  d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 17 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 

6.1.1.Ž 0 0 0 

      Kvietimas Nr. 10  teikti 
vietos projektus galiojo 
lapkričio 4 d. 8:00 val. iki 
2019 m. gruodžio 6 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 

4.5.1.1.1. VPS priemonė: „<Žvejybos ir 6.1.2.Ž 0 0 0 Kvietimas Nr. 8 10.4.1. 
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akvakultūros produktų perdirbimas 
>“ (kodas < BIVP-AKVA-3 >) 

teikti vietos projektus 
galioja nuo 2019 m.  
rugpjūčio 21 d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 17 d. 
17:00 val.  

6.1.2.Ž 

0 0 0 

       Kvietimas Nr. 12 
teikti vietos projektus 
galioja 2019 m.  lapkričio 
6 d. 8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.5.2. 

< II prioritetas. ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 
kvalifikaciją > VPS prioritetas: 

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž 0 0 0 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.5.2.1. 

VPS priemonė: „<Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas >“  
(kodas < BIVP-AKVA-7>) 

6.2.1.Ž 0 0 0 

Kvietimas Nr. 7 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m. rugpjūčio 20 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 17 d. 17:00 val.  

 

10.4.1. 

6.2.1.Ž 0 0 0 

           Kvietimas Nr. 11 
teikti vietos projektus galioja 
2019 m. lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.5.2.1.1. 

VPS priemonė: „<Socialinės gerovės 
kūrimas ŽRVVG teritorijoje, 
pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams >“  
(kodas <BIVP-AKVA-SAVA-1 >) 

6.3.2.Ž 0 0 0 

         Kvietimas Nr. 6 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m.  rugpjūčio 19  d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 16 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

6.3.2.Ž 0 0 0        Kvietimas Nr. 13 teikti 10.4.1. 
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vietos projektus galioja 
2019 m.  lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 11 d. 17:00 val.  

4.6. Įgyvendinami vietos projektai*:  

4.6.1. 

<I prioritetas. Žuvininkystės 
sektoriaus ekonominės veiklos 
skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas> VPS 
prioritetas: 

6.1.1.Ž; 6.1.2.Ž 0 0 0 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.6.1.1. 
VPS priemonė: „<Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą >“  
(kodas < BIVP-AKVA-1>) 

6.1.1.Ž 0 0 0 

         Kvietimas Nr. 9  teikti 
vietos projektus galiojo 2019 
m. rugpjūčio 22  d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 17 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 

6.1.1.Ž 0 0 0 

      Kvietimas Nr. 10  teikti 
vietos projektus galiojo 
lapkričio 4 d. 8:00 val. iki 
2019 m. gruodžio 6 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 

4.6.1.1.1. 

VPS priemonė: „<Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas 
>“ (kodas < BIVP-AKVA-3 >) 

6.1.2.Ž 

0 0 0 

    Kvietimas Nr. 8 teikti 
vietos projektus galioja 
nuo 2019 m.  rugpjūčio 21 
d. 8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 17 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

6.1.2.Ž 

0 0 0 

       Kvietimas Nr. 12 
teikti vietos projektus 
galioja 2019 m.  lapkričio 
6 d. 8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.6.2. 

< II prioritetas. ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams, keliant 

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž 0 0 0 Pateikta žemiau. 10.4.1. 
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žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 
kvalifikaciją > VPS prioritetas: 

4.6.2.1. 

VPS priemonė: „<Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas >“  
(kodas < BIVP-AKVA-7>) 

6.2.1.Ž 0 0 0 

Kvietimas Nr. 7 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m. rugpjūčio 20 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 17 d. 17:00 val.  

 

10.4.1. 

6.2.1.Ž 0 0 0 

           Kvietimas Nr. 11 
teikti vietos projektus galioja 
2019 m. lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.6.2.1.1. 

VPS priemonė: „<Socialinės gerovės 
kūrimas ŽRVVG teritorijoje, 
pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams >“  
(kodas <BIVP-AKVA-SAVA-1 >) 

6.3.2.Ž 0 0 0 

         Kvietimas Nr. 6 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m.  rugpjūčio 19  d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 16 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

6.3.2.Ž 0 0 0 

       Kvietimas Nr. 13 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m.  lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 11 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.7. Įgyvendinti vietos projektai*: 

4.7.1. 

<I prioritetas. Žuvininkystės 
sektoriaus ekonominės veiklos 
skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas> VPS 
prioritetas: 

6.1.1.Ž; 6.1.2.Ž 0 0 0 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.7.1.1. 
VPS priemonė: „<Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą >“  
(kodas < BIVP-AKVA-1>) 

6.1.1.Ž 0 0 0 

         Kvietimas Nr. 9  teikti 
vietos projektus galiojo 2019 
m. rugpjūčio 22  d. 8:00 val. 
iki 2019 m. spalio 17 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 
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6.1.1.Ž 0 0 0 

      Kvietimas Nr. 10  teikti 
vietos projektus galiojo 
lapkričio 4 d. 8:00 val. iki 
2019 m. gruodžio 6 d. 
17:00 val.  

10.4.1. 

4.7.1.1.1. 

VPS priemonė: „<Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas 
>“ (kodas < BIVP-AKVA-3 >) 

6.1.2.Ž 

0 0 0 

Kvietimas Nr. 8 teikti 
vietos projektus galioja 
nuo 2019 m.  rugpjūčio 21 
d. 8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 17 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

6.1.2.Ž 

0 0 0 

       Kvietimas Nr. 12 
teikti vietos projektus 
galioja 2019 m.  lapkričio 
6 d. 8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.7.2. 

< II prioritetas. ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 
kvalifikaciją > VPS prioritetas: 

6.2.1.Ž; 6.3.2.Ž 0 0 0 Pateikta žemiau. 10.4.1. 

4.7.2.1. 

VPS priemonė: „<Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas >“  
(kodas < BIVP-AKVA-7>) 

6.2.1.Ž 0 0 0 

Kvietimas Nr. 7 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m. rugpjūčio 20 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 17 d. 17:00 val.  

 

10.4.1. 

6.2.1.Ž 0 0 0 

           Kvietimas Nr. 11 
teikti vietos projektus galioja 
2019 m. lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 10 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.7.2.1.1. VPS priemonė: „<Socialinės gerovės 
kūrimas ŽRVVG teritorijoje, 

6.3.2.Ž 0 0 0          Kvietimas Nr. 6 teikti 
vietos projektus galioja 10.4.1. 
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pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams >“  
(kodas <BIVP-AKVA-SAVA-1 >) 

2019 m.  rugpjūčio 19  d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
spalio 16 d. 17:00 val.  

6.3.2.Ž 0 0 0 

       Kvietimas Nr. 13 teikti 
vietos projektus galioja 
2019 m.  lapkričio 7 d. 
8:00 val. iki 2019 m. 
gruodžio 11 d. 17:00 val.  

10.4.1. 

4.8. Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:  
Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį, prisidedantį prie skirtingų EJRŽF konkrečių tikslų ir uždavinių.  

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. - - - - - 
4.9. Problemos, su kuriomis susidūrėte <2019 m.> ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos  
4.9.1. - 
 
Pastaba. *- vietos projektai yra vertinimo stadijoje.  
 
 

5. 
VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI <2019m.> 
ATASKAITINIAIS METAIS 

5.1. VPS pasiekimų produkto rodikliai  

 
VPS įgyvendinimo rodiklių 
pavadinimas 

 
EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai  Iš viso pasiekta 

<2019 m.> 
ataskaitiniais 

metais 

Iš viso pasiekta 
nuo VPS 

patvirtinimo 
dienos 

 
Proc. nuo VPS 

planuoto 
rodiklio ir 

faktinio 
pasiekimo 

8.1.
1.Ž/
6.1.

8.1.
2.Ž/
6.1.

8.1.
3.Ž/ 

8.2.
1.Ž/
6.2.

8.2.
2.Ž/
6.2.

8.2.
3.Ž/
6.2.

8.3.
1.Ž/
6.3.

8.3.
2.Ž/
6.3.
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1.Ž 2.Ž 1.Ž 2.Ž 3.Ž 1.Ž 2.Ž 

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 

5.1.1.2. 

Baigtų įgyvendinti vietos 
projektų, kuriuos pateikė vietos 
valdžios institucija (savivaldybė) 
arba valstybės institucija / 
organizacija, skaičius (vnt.) 

           

5.1.1.3. 
Baigtų įgyvendinti vietos 
projektų, kuriuos pateikė MVĮ, 
skaičius (vnt.) 

0 0       0 0 0 

5.1.1.4. 
Baigtų įgyvendinti vietos 
projektų, kuriuos pateikė fiziniai 
asmenys, skaičius (vnt.): 

           

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

moterų 
 

iš viso: 

moterų 
 

iš viso: 

moterų 
 

vyrų 
 

vyrų 
 

vyrų 
 

5.1.1.4.2. iš jų daugiau kaip 40 m. - - - - - - - - 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 /5.1.1.3-5.1.1.4. 
papunkčiuose neišvardyti 
asmenys, skaičius (vnt.) 

   0    0 0 0 0 

5.1.2. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1 

5.1.2.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

0 - - - - - - - 0 0 0 

5.1.3. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2 
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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.) 

- 0 - - - - - - 0 0 0 

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.) 

- - - -  - - -    

5.1.7. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-6 

5.1.7.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

- - - -  - - -    

5.1.8. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-7 

5.1.8.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

- - - 0 - - - - 0 0 0 

5.1.9. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-8 

5.1.9.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

- - - - - - -     

5.1.10. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-9 

5.1.10.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

- - - - - - -     

5.1.11. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-10 

5.1.11.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 
skaičius (vnt.) - - - - - -  -    

5.1.12. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-<1> (savarankiška VPS priemonė) 

5.1.12.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

       0 0 0 0 

5.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai  
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5.4.1. 
Sukurtų naujų darbo vietų (naujų 
etatų) skaičius pagal baigtus 
įgyvendinti vietos projektus (vnt.) 

0 0       0 0 0 

5.4.2. 
Išlaikytų darbo vietų skaičius 
pagal baigtus įgyvendinti vietos 
projektus (vnt.) 

           

Pastaba. *- vienas projektas yra įgyvendinimo stadijoje, 2 vietos projektai yra vertinimo stadijoje.  
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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 m.> ataskaitiniais 

metais 

Sąsaja su VPS 
įgyvendinimo 
veiksmų planu 

Datos 
Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-

diena“) 

6.1.1. 
2019 m. viešinimo ir gyventojų aktyvinimo 
plano sudarymas ir tvirtinimas; 
 

10.4.2. 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
2019-01-04 2019 m. viešinimo ir gyventojų aktyvinimo plano 
sudarymas ir tvirtinimas 
Svetainės nuorodos:   
http://pietvakariu-zrvvg.lt/produktai/2019m-viesinimo-ir-gyventoju-
aktyvinimo-planas/     
 

6.1.2. 

Interneto svetainės medžiagos rengimas, 
nuolatinis joje pateikiamos informacijos 
atnaujinimas, VPS įgyvendinimo eigos ir 
rezultatų viešinimas; 
 

10.4.2. 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
 
Svetainės nuorodos: 
http://pietvakariu-zrvvg.lt/ 

6.1.3. 
Popierinių leidinių rengimas; 
 

10.4.2. 
2019-01-01 iki 2019-12-31 
Informaciniai lankstinukai. 

6.1.4. 
Informacinių skelbimų, pranešimų interneto 
svetainėje rengimas; 
 

10.4.2. 
2019-01-01 iki 2019-12-31 
Svetainės nuorodos:                  
ttp://pietvakariu-zrvvg.lt/ 

6.1.5. 
Informacinių renginių  apie VPS  
įgyvendinimo eigą organizavimas; 
  

10.4.2. 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
Informacinis renginys  tema „VPS įgyvendinimas ir teritorinio principo 
svarba. Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones 
,,Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, 
„Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant 

III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 
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žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 
poreikiams“, ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, „Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami reikalavimai vietos 
projektų paraiškoms“ 
 
Data: 2019-09-25 ,  12.00 val., 

Renginio vykdymo vieta: Kauno pl.2c Išlaužas Prienų raj 

Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt/naujienos 
Pridedami dalyvių sąrašai 
 

6.1.6. 
VPS eigos viešinimo pristatymas ŽRVVG 
narių susirinkimuose ir kt. renginiuose. 
 

10.4.2. 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
 
VPS eigos viešinimo pristatymas, ŽRVVG narių 
susirinkimuose ir kt. renginiuose. 
 
Svetainės nuorodos: 
http://pietvakariu-zrvvg.lt/produktai/renginiai-susije-su-vps-
igyvendinimu  

6.2. 
Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo 
priemonės, įgyvendintos <2018 m.> 

ataskaitiniais metais 

Sąsaja su VPS 
įgyvendinimo 
veiksmų planu 

Datos 
Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai-mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-

diena“) 

6.2.1. 

Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) 
įgyvendinimo viešinimas – Informavimas 
spaudoje (Kvietimų Nr.6,7,8,9,10,11,2,13 
spausdinimas) (Spalvotų) periodinėje 
spaudoje. 

10.4.2.; 10.4.1. 
2019-01-01 iki 2019-12-31 
 
http://pietvakariu-zrvvg.lt/2016-2023-metu-laikotarpio-kvietimai/ 

6.3. 
Mokymai, įvykę <2018 m.> ataskaitiniais 

metais 
Prašome pateikti šią informaciją apie mokymus, kurie 

Sąsaja su VPS 
įgyvendinimo 
veiksmų planu 

Kita informacija 
Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, jų pareigas, vardus ir pavardes, taip pat mokymų 

datas ir trukmę  (nuo kada iki kada buvo vykdoma: tikslios datos ir valandų skaičius) 
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buvo finansuoti iš paramos VPS administruoti lėšų: 
tikslias mokymų temas, mokymus teikusių institucijų 

pavadinimus ir įmonių kodus, lektorių vardus ir 
pavardes 

6.3.1. ŽRVVG darbuotojų mokymai 

6.3.1.1. - - 
Mokymai nebuvo organizuoti ŽRVVG. Darbuotojai dalyvavo ŽŪM, 
kitų organizacijų rengiamuose mokymuose. 

6.3.2. Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai 
6.3.2.1.   Mokymai nebuvo organizuoti ŽRVVG.  
 
 

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 

(metai-mėnuo-
diena) 

Svarstyti klausimai 
Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS  

administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių 
susirinkimo metu.  

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. 2019-06-13 

1. Procedūriniai klausimai 
2. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės metinės veiklos ataskaitos už 2017 – 2018 
m. svarstymas ir tvirtinimas. 
3. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės metinės finansinės atskaitomybės už 2017-
2018 metus svarstymas ir tvirtinimas 
4. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 

9 11 81,82 
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veiklos grupės valdybos narių rinkimai (vadovaujantis 
įstatų 6.2.2.2 punktu „ keistis VPS įgyvendinimo metu t.y 
ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, 
tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės 
visuomenės, verslo ir vietos valdžios- sektoriaus atstovą.) 
5. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės revizoriaus rinkimai. 
 

7.1.2. 2019-08-23 

1. Procedūriniai klausimai 
2. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės valdybos narių rinkimai (vadovaujantis 
įstatų 6.2.2.2 punktu „ keistis VPS įgyvendinimo metu t.y 
ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, 
tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės 
visuomenės, verslo ir vietos valdžios- sektoriaus atstovą.) 
3. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos  
VPS priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų 
perdirbimas“ (kodas BIVP-AKVA-3) ir VPS 
priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ 
(kodas BIVP-AKVA-1) keitimo svarstymas ir tvirtinimas 
(dėl darbo vietų skaičiaus sumažinimo) 
4. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės 2016–2023 m. 
vietos plėtros strategijos VPS priemonės „Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas“ (kodas 
BIVP-AKVA-3) ir VPS priemonės „Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA- 
1) kriterijų keitimo svarstymas ir tvirtinimas (dėl darbo 
vietų skaičiaus sumažinimo). 
5. Bendrieji klausimai 

9 11 81,82 
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<...>      
<...> Vidurkis: 9 11 81,82 
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.) 3 

 
                    3 

3 

7.2.2. Nauji ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 3 
 

1 
0 

7.2.3. Pasitraukę ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) 1 
1 
 

0 

7.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 5 
3 

 
3 

7.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  
11 
 

7.3.   
 

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 
(metai-mėnuo-

diena) 

Svarstyti klausimai 
Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS 

administravimu ir įgyvendinimu, posėdyje. Jeigu posėdyje buvo 
tvirtinami vietos projektai, nurodykite vietos projektų paraiškos 

teikėjų pavadinimus (arba jų vardus ir pavardes, jeigu tai fiziniai 
asmenys), svarstytų vietos projektų pavadinimus ir VPS 

vykdytojos valdymo organo sprendimą kiekvieno vietos projekto 
atžvilgiu (patvirtintas / nepatvirtintas/grąžintas vertinti iš naujo / 

atidėtas sprendimo priėmimas ir pan.)  

Bendras ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių 
posėdyje, skaičius 

Įrašykite, kiek iš viso posėdyje dalyvavo ŽRVVG valdymo organo narių. 

iš jų pilietinės 
visuomenės sektoriaus 

atstovai  

iš jų verslo 
sektoriaus 

atstovai  

iš jų vietos 
valdžios 

sektoriaus 
atstovai  
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I II III IV V VI 

8.1.1. 2019-01-29 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės „Vietos plėtros 2016-2023 m. 
strategijos“ (toliau VPS) 2018 metinės įgyvendinimo 
ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 
3. Bendrieji klausimai. 

7 

2 2 3 

8.1.2. 2019-05-29 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 
2. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės 2016 -2023 m. vietos plėtros strategijos 
Kvietimo Nr.6 II prioriteto „ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant  infrastruktūrą 
žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ 
priemonės „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG 
teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 
poreikiams“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) dokumentacijos 
svarstymas ir tvirtinimas. 
3. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės 2016 -2023 m. vietos plėtros strategijos 
Kvietimo Nr. 7 II prioriteto „ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant  infrastruktūrą 
žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ 
priemonės  „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) 
dokumentacijos svarstymas ir tvirtinimas. 
4. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės 2016 -2023 m. vietos plėtros strategijos 

6 

2 1 3 
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Kvietimo Nr.8 „I prioriteto „Žuvininkystės sektoriaus 
ekonominės veiklos skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas“ priemonės  „Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas“, (kodas BIVP-
AKVA-3) dokumentacijos svarstymas ir tvirtinimas. 
5. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės 2016 -2023 m. vietos plėtros strategijos 
Kvietimo Nr. 9 „I prioriteto „Žuvininkystės sektoriaus 
ekonominės veiklos skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas“ priemonės  „Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1) 
dokumentacijos svarstymas ir tvirtinimas. 
7.Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės naujų narių priėmimas. 
8.Bendrieji klausimai 
 

8.1.3. 2019-09-16 

Projektų atrankos komiteto posėdis (PAK) 
 
1.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
2.Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento 
tvirtinimas. 
3.Posėdyje dalyvaujančių ŽRVVG PAK narių ir narių 
stebėtojų ŽRVVG PAK nario ir nario stebėtojo 
nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų 
pasirašymas. 
4.Kvietimo Nr. 5 pagal VPS prioriteto Nr. 2 „ŽRVVG 
regiono socialinės gerovės plėtra, pritaikant 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 
poreikiams, keliant žuvininkystės sektoriaus 
dirbančiųjų kvalifikaciją“ VPS priemonės „Socialinės 
gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant 

9 

3 3 3 
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žuvininkystei skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo 
ir visuomenės poreikiams“ (kodas BIVP-AKVA-
SAVA-1) Vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo 
rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų 
kokybės vertinimo ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas. 
5. Bendrieji klausimai. 

8.1.4. 2019-10-25 

Darbotvarkė 
1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 
2 Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės 2016 -2023 m. vietos plėtros strategijos 
Kvietimo Nr. 10 „I prioriteto „Žuvininkystės 
sektoriaus ekonominės veiklos skatinimas, plėtojant 
akvakultūros verslą, kuriant darbo vietas“ priemonės  
„Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas 
BIVP-AKVA-1) dokumentacijos svarstymas ir 
tvirtinimas. 
3. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės 2016 -2023 m. vietos plėtros strategijos 
Kvietimo Nr. 11 II prioriteto „ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant  infrastruktūrą 
žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ 
priemonės  „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) 
dokumentacijos svarstymas ir tvirtinimas. 
4. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės 2016 -2023 m. vietos plėtros strategijos 
Kvietimo Nr.12 „I prioriteto „Žuvininkystės sektoriaus 
ekonominės veiklos skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas“ priemonės  „Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas“, (kodas BIVP-

9 

3 3 3 
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AKVA-3) dokumentacijos svarstymas ir tvirtinimas 
5. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės 2016 -2023 m. vietos plėtros strategijos 
Kvietimo Nr.13 II prioriteto „ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant  infrastruktūrą 
žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ 
priemonės „Socialinės gerovės kūrimas ŽRVVG 
teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 
poreikiams“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) dokumentacijos 
svarstymas ir tvirtinimas. 
6. Bendrieji klausimai 

<...> 
Bendro ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, 

skaičiaus vidurkis 

7,75 
 Pastaba. Vidurkis išvestas iš įvykusių posėdžių ir juose 

dalyvavusių asmenų. 
   
   

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 

3 iš jų iki 40 m. 
 

1 iš jų iki 40 m. 
 

0 iš jų iki 40 m. 

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

<2> 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.) 

2 2 1 
<1> iš jų iki 40 m. <0> iš jų iki 40 m. <0> iš jų iki 40 m. 
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8.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 
 

 
5 

4 3 

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

 0 iš jų iki 40 m. 

8.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 

 
12 

 
3  iš jų iki 40 m. 

 
8.3.   

Svetainės nuorodos:http://pietvakariu-zrvvg.lt/produktai/valdybos-posedziai/ 
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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.) 

0,50 0,75 - 1,00 2,25 

9.4. 
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais 
metais (vnt.) 

1,00 1,00 - 1,00 3 
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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 
Nuo kada iki kada buvo vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, 

kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais 

I II III IV 
10.1. Teritorinis principas 

10.1.1. 

ŽRVVG administracija, viešųjų ryšių specialistas nuolatos 
bendravo su potencialiais ir vietos projektų paraiškas planuojančiais 
teikti pareiškėjais, t. y. teikė konsultacijas, jiems generuojant vietos 
projektų idėjas, telkiant juos bendriems tikslams įgyvendinti, vietos 
ištekliams panaudoti. 
Kvietimų dokumentacija ir kita informacija buvo viešinama 
ŽRVVG internetiniame puslapyje. 
Svetainės nuorodos: 
http://pietvakariu-zrvvg.lt/2016-2023-metu-laikotarpio-kvietimai/ 
 
 
 
 
ŽRVVG  administracija, siekdama VPS numatytų priemonių 
įgyvendinimo, kurios užtikrins ŽRVVG teritorijos vietos išteklių 
tinkamą panaudojimą bei plėtrą, jos išskirtinumo panaudojimą ir 
didesnės pridėtinės vertės kūrimą, organizavo informacinį renginį  
tema „VPS įgyvendinimas. Kvietimų teikti vietos projektus 
dokumentacija, keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“ 
 
 

2019-01-01 iki 2019-12-31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacinis renginys  vietos 
gyventojams, potencialiems 
pareiškėjams. Informacinis 
renginys  tema  „VPS 
įgyvendinimas. Kvietimų 
teikti vietos projektus 
dokumentacija, keliami 
reikalavimai vietos projektų 

ŽRVVG, įgyvendindama VPS ir 
suprasdama teritorinio principo svarbą, 
didelį  dėmesį skirs vietos išteklių 
tinkamam panaudojimui, užtikrinant 
vietos interesų grupių bendradarbiavimą 
ir veikimą kartu, užtikrinant integruotą 
ŽRVVG teritorijos plėtrą. 
       ŽRVVG administracija, viešųjų 
ryšių specialistas nuolatos bendraus su 
potencialiais ir vietos projektų paraiškas 
planuojančiais teikti pareiškėjais, t. y. 
teiks konsultacijas, rengiant VP 
paraiškas, padės jiems generuoti vietos 
projektų idėjas. Kvietimų dokumentacija 
ir kita informacija bus viešinama 
ŽRVVG internetiniame puslapyje. 
ŽRVVG darbas įgyvendinant VPS bus 
nukreiptas į potencialių pareiškėjų 
konsultacijas, vidaus ir tarptautinės 
partnerystės ryšių plėtrą, vietos 
gyventojų, ypač jaunimo, aktyvinimą, 
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Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt/naujienos 
 
Pridedami dalyvių sąrašai 
 
 

paraiškoms“ 
 
Data: 2019-10-07        12 val 
Renginio vykdymo vieta 
(adresas):  

Pušyno g. 26 Bebruliškės k. 
Kazlų Rūdos sav., 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

telkiant juos bendriems tikslams 
įgyvendinti, vietos ištekliams panaudoti, 
NVO, verslo ir valdžios atstovų bendros 
veiklos apjungimą ir problemų 
sprendimą. Tai užtikrins įgyvendinimo 
lėšų panaudojimo tolygumą bei 
racionalumą. 
 
VPS numatytų priemonių įgyvendinimas 
užtikrins ŽRVVG teritorijos vietos 
išteklių tinkamą panaudojimą bei plėtrą, 
jos išskirtinumo panaudojimą ir didesnės 
pridėtinės vertės kūrimą:   

- Užtikrinant integruotą ŽRVVG 
teritorijos plėtrą, ŽRVVG sieks įvairių 
interesų grupių bendradarbiavimo, 
gerinant gyvenimo kokybę ŽRVVG 
teritorijoje, sudaryti sąlygas vietos 
ekonomikai augti. Įgyvendinant VPS 
ieškos inovacinių metodų susidariusioms 
problemoms spręsti, skatins 
bendradarbiavimą įvairių vietovės 
plėtros veikėjų, bendrai veiklai, 
apjungiant turimas žinias, patirtį ir 
gebėjimus, žmogiškuosius, kultūrinius, 
gamtinius, infrastruktūrinius išteklius. 
Tai bus galima pasiekti, įgyvendinant 
VPS priemones ,,Žmogiškojo kapitalo ir 
bendradarbiavimo tinkluose 
skatinimas“, „Socialinės gerovės 
kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant 
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žuvininkystei skirtą infrastruktūrą 
žuvininkystės verslo ir visuomenės 
poreikiams“, kuriose numatyta skatinti 
gyventojų užimtumą, bendradarbiavimą 
ir partnerystę per organizuojamas 
bendras veiklas. 

- Užtikrinti ŽRVVG teritorijos 
išskirtinumo ir specifinių pranašumų 
panaudojimą, kurio bus tiesiogiai 
siekiama, įgyvendinant VPS priemonę 
„,Žmogiškojo kapitalo ir 
bendradarbiavimo tinkluose 
skatinimas“, kurios tikslas – ugdyti 
ŽRVVG teritorijos gyventojų 
žmogiškąjį kapitalą, skatinti 
bendradarbiavimą.  

- ŽRVVG teritorijos didesnės 
pridėtinės vertės kūrimas numatytas 
priemonių  
,,Produktyvios investicijos į 
akvakultūrą”, „Žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimas“ įgyvendinime: 
kurti ir plėtoti verslus, didinant darbo 
vietų skaičių bei taip užtikrinti 
gyventojų užimtumo didinimą. 
Numatytų priemonių įgyvendinimas 
didins ŽRVVG teritorijos gyvybingumą, 
stiprins vietos gyventojų atsakomybę už 
ilgalaikę ir darnią teritorijos plėtrą. 
Vietos gyventojai ir verslininkai turės 
galimybę pretenduoti į paramą verslo 
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kūrimui ir plėtrai visoje ŽRVVG 
teritorijoje.  Bendros tarpsektorinės 
partnerių idėjos sudarys sąlygas parengti 
ir įgyvendinti vietos projektus, kurie 
turės teigiamą įtaką ŽRVVG teritorijos 
vietovių identiteto ir išskirtinumo 
puoselėjimui, leis atrasti inovatyvius 
vietos problemų sprendimus ir tokiu 
būdu kurs pridėtinę VPS vertę. 
       ŽRVVG pasieks teritorinio principo 
laikymosi, rengdama kvietimus 
paraiškoms teikti, priemonių 
administravimo taisykles, kuriose 
numatys vertinimo kriterijus, ir rems 
tuos projektus, kurie skatins ŽRVVG 
teritorijos integruotą plėtrą, užtikrins 
tinkamą vietos išteklių naudojimą, 
ŽRVVG teritorijos išskirtinumo ir 
specifinių pranašumų išnaudojimą, kurs 
didesnę pridėtinę vertę.   

10.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

10.2.1. 

ŽRVVG  parengė kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją, 
atsižvelgdama į vietos gyventojų, pareiškėjų siūlymus, suderino su 
NMA, patvirtino valdybos posėdžiuose ir paskelbė viešai iš anksto 
interneto svetainėje www.pietvakariuzrvvg.lt bei Kvietimai teikti 
vietos projektų paraiškas buvo skelbiami interneto svetainėse: 
www.pietvakariuzrvvg.lt., www.nma.lt, vietos spaudoje UAB 
„Vakaro žinios“.  
 
Svetainės nuorodos: 
http://pietvakariu-zrvvg.lt/2016-2023-metu-laikotarpio-kvietimai/ 

 
2019-01-01 iki 2019-12-31: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ŽRVVG imsis priemonių, kad VPS 
įgyvendinimo procesas būtų skaidrus ir 
prie jo prisidėtų kuo didesnė dalis vietos 
gyventojų, įmonių ir organizacijų: 

- Rengiant kvietimų teikti vietos 
projektus dokumentaciją, apie tai iš 
anksto bus skelbiama interneto 
svetainėje www.pietvakariuzrvvg.lt. 
Dokumentacijoje bus skelbiami VP 
atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 
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www.nma.lt  
ŽRVVG administracija, viešųjų ryšių specialistas teikė 
konsultacijas dėl reikalavimų pareiškėjams, teikiantiems VP 
paraiškas, taip pat dėl reikalavimų VP atrankai ir įgyvendinimui. 
ŽRVVG nariai (pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios 
atstovai) buvo įpareigoti skleisti informaciją apie kvietimų teikti 
vietos projektų paraiškas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projektai, vietos gyventojai kviečiami 
per nustatytą laiką pareikšti pastabas ir 
pasiūlymus. Suderinus ŽRVVG 
teritorijos ir visų suinteresuotųjų 
teritorijos gyventojų interesus, ŽRVVG 
valdyba tvirtins kvietimų teikti VP 
dokumentaciją.  

- Kvietimai teikti vietos projektų 
paraiškas bus skelbiami interneto 
svetainėse: www.pietvakariuzrvvg.lt., 
www.nma.lt, vietos spaudoje. ŽRVVG 
administracija, viešųjų ryšių specialistas 
teiks konsultacijas dėl reikalavimų 
pareiškėjams, teikiantiems VP paraiškas, 
taip pat dėl reikalavimų VP atrankai ir 
įgyvendinimui. ŽRVVG nariai 
(pilietinės visuomenės, verslo ir vietos 
valdžios atstovai) bus įpareigoti skleisti 
informaciją apie kvietimų teikti vietos 
projektų paraiškas.  
 
 
- Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų 
aktyvinimo veiklas, kiekvienais metais 
su bendruomeninių organizacijų, kitų 
NVO, pilietinės visuomenės, verslo, 
vietos valdžios atstovais bus aptariamas 
VPS numatytas ŽRVVG teritorijos 
gyventojų aktyvinimo veiksmų  planas. 
ŽRVVG teritorijos gyventojų 
aktyvinimo veiklos bus organizuojamos 
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Viešųjų ryšių specialistas aktyvino gyventojus ir organizacijas, 
teikė konsultacijas vietose. ŽRVVG nuolatos bendravo su visų 
sektorių atstovais, teikė jiems nuolatines konsultacijas ir metodinę 
bei techninę pagalbą.  
 
 
 
 
 
ŽRVVG organizavo informacinį renginį, kurių metu buvo pateikta 
informacija apie VPS įgyvendinimą, numatomus  kvietimų teikti 
vietos projektus, jų  dokumentaciją, keliamus reikalavimus vietos 
projektų paraiškoms“ 
 
Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt/naujienos 
Pridedami dalyvių sąrašai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-01-01 iki 2019-12-31: 
Informacinis renginys  vietos 
gyventojams, potencialiems 
pareiškėjams tema  „ VPS 
įgyvendinimas. Kvietimų 
teikti vietos projektus 
dokumentacija, keliami 
reikalavimai vietos projektų 
paraiškoms“ 

 
Data: 2019-08-19 ,  12.00 
val.,  

Renginio vykdymo vieta 
(adresas): Atgimimo g. 12, 
Kazlų Rūda. 
 

nuolat tikslinantis, kokios paramos 
labiausiai reikia potencialiems vietos 
projektų pareiškėjams.  
 
 
Viešųjų ryšių specialistas aktyvins 
gyventojus ir organizacijas, teiks 
konsultacijas vietose. VPS 
įgyvendinimo metu ŽRVVG nuolatos 
bendraus su visų sektorių atstovais, teiks 
jiems nuolatines konsultacijas ir 
metodinę bei techninę pagalbą. 
  
Bus organizuojami įvairūs renginiai 
vietos gyventojams aktyvinti: mokymai, 
informaciniai renginiai ir kt.  Planuojami 
renginiai pateikiami VPS 10 skyriuje. 
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Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną, ŽRVVG organizavo 
stebėsenos grupės posėdžius, kurių metu svarstė VPS įgyvendinimo 
rezultatus ir su jais  supažindino vietos gyventojus, susitikimų 
metu.  
 
Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt/naujienos 
 

 
 
 

- Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną, 
ŽRVVG valdyba kas metų ketvirtį 
organizuos stebėsenai skirtus posėdžius 
ir tvirtins stebėsenos ataskaitas. Su VPS 
įgyvendinimo rezultatais bei vykdoma 
stebėsena bus supažindinami visi vietos 
gyventojai, taikant principą „iš apačios į 
viršų“, skelbiant informaciją interneto 
svetainėse: www.pietvakariuzrvvg.lt. 
,www.nma.lt, spaudoje, organizuojant 
susitikimus, konferencijas ir kt.  
       

10.3. Partnerystės principas 

10.3.1. 

ŽRVVG įgyvendindama VPS vadovavosi  partnerystės 
principu, stiprindama partnerystę tarp pilietinės visuomenės, verslo 
ir vietos valdžios. Valdyba sudaryta iš trijų sektorių: pilietinės 
visuomenės, verslo ir vietos valdžios. Valdyba pateikta svetainėje. 
 
Svetainės nuorodos: 
http://pietvakariu-zrvvg.lt/naujienos 
ŽRVVG organizavo valdybos posėdžius, kuriuose buvo aptariama 
VPS įgyvendinimo eiga, bendromis pastangomis buvo ieškoma 
sprendimų VPS įgyvendinimo eigoje iškilusioms problemoms 
spręsti. 
Svetainės nuorodos: 
 http://pietvakariu-zrvvg.lt/produktai/valdybos-posedziai/ 
 
 
ŽRVVG administracijos darbuotojai organizavo susitikimą 
partnerystės stiprinimui su verslo, bendruomenių ir vietos valdžios 
atstovais ir teikė konsultacijas VPS įgyvendinimo klausimais, 

2019-01-01 iki 2019-12-31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renginys    tema  Renginys  
tema  „Partnerystės 
stiprinimas tarp pilietinės 

ŽRVVG įgyvendindama VPS ketina 
vadovautis partnerystės principu ir 
numato imtis konkrečių priemonių, 
kurios VPS įgyvendinimo metu padės 
stiprinti partnerystę tarp pilietinės 
visuomenės, verslo ir vietos valdžios: 
- Reguliariai bus organizuojami ŽRVVG 
valdybos posėdžiai, kuriuose bus 
aptariama VPS įgyvendinimo eiga, 
bendromis pastangomis bus ieškoma 
sprendimų VPS įgyvendinimo eigoje 
iškilusioms problemoms spręsti. 
 
 
 
-ŽRVVG administracijos darbuotojai 
teiks konsultacijas VPS įgyvendinimo 
metu verslo, bendruomenių ir vietos 
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pristatė VPS prioritetus, priemones. Teikė konsultacijas verslo, 
bendruomenių ir vietos valdžios atstovams vietos projektų rengimo 
ir įgyvendinimo klausimais, skatino vietos projektų idėjų 
generavimą. 
 
Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt/naujienos 
 
Pridedami dalyvių sąrašai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŽRVVG formavo savo ir partnerių įvaizdį, viešindama informaciją 
apie trijų sektorių bendras veiklas, organizuojant susitikimus, 
informacinius renginius ir kt., interneto svetainėje:  
 
 
 
 
 
 
Sudaryta VPS įgyvendinimo stebėsenos grupė, į kurią įtraukti 
pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai. 
 

visuomenės, verslo ir vietos 
valdžios įgyvendinant VPS. 
„Kvietimų  dokumentacijos 
pristatymas pagal VPS 
priemones ,,Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas“, 
„Socialinės gerovės kūrimas 
ŽRVVG teritorijoje, 
pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės 
verslo ir visuomenės 
poreikiams“, ,,Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą”, 
„Žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimas“ 
Keliami reikalavimai vietos 
projektų paraiškoms“. 
Data: 2019-06-03,  14.00 val.  

Renginio vykdymo vieta 
(adresas): Pulko g. 21, LT-
62135 Alytus. 

 

valdžios atstovams vietos projektų 
rengimo ir įgyvendinimo klausimais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ŽRVVG grupė formuos savo ir 
partnerių įvaizdį, viešindama 
informaciją apie trijų sektorių bendras 
veiklas, organizuojant konferencijas, 
seminarus, diskusijas ir kt., interneto 
svetainėse: www. pietvakariuzrvvg.lt., 
www.nma.lt. 
 
 
-Į VPS įgyvendinimo stebėseną ir 
kontrolę bus įtraukiami pilietinės 
visuomenės, verslo ir vietos valdžios 
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Svetainės nuorodos:  http://pietvakariu-zrvvg.lt/produktai/vps-
igyvendinimo-stebesenos-grupe/ 
 

atstovai. 

10.4. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

10.4.1. 

ŽRVVG interneto tinklalapyje www.pietvakariu-zrvvg.lt.  sukurta 
atskira paskyra vietos finansavimo mechanizmų paieškai, kurioje 
pateikiama visa informacija apie ES ir kitus fondus, jų finansavimo 
galimybes. 
Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt/pagrindinis/teises-
aktai/ 
 
 
 
Bendram užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimui ŽRVVG 
organizavo renginį, diskusijas ŽRVVG teritorijos gyventojams, 
skatinant vietos projektų pareiškėjus bendradarbiauti kartu, 
generuojant projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus projektus, 
kurie maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių 
sprendimo, pabrėžiant vietos finansavimo ir valdymo principo 
svarbą. 
 
Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt/naujienos 
 
Pridedami dalyvių sąrašai 

 
 
 
2019-01-01 iki 2019-12-31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renginys tema „Vietos 
finansavimo ir valdymo 
principo svarba. Diskusija su  
ŽRVVG teritorijos 
gyventojais, vietos valdžios 
atstovais, generuojant 
projektų idėjas bei 
įgyvendinant bendrus 
projektus, kurie maksimaliai 
prisidėtų prie užsibrėžtų 
vietos plėtros uždavinių 
sprendimo“ 
Data: 2019-10-17,  10.00 val. 

 
 
 
-ŽRVVG nterneto tinklalapyje 
www.pietvakariuzrvvg.lt. sukurs atskirą 
paskyrą vietos finansavimo mechanizmų 
paieškai, kurioje bus pateikiama visa 
informacija apie ES ir kitus fondus, jų 
finansavimo galimybes. 
 
 
 
 
-Bendram užsibrėžtų vietos plėtros 
uždavinių sprendimui ŽRVVG numato 
vykdyti mokymus, diskusijas ŽRVVG 
teritorijos gyventojams, kurie skatintų 
vietos projektų pareiškėjus 
bendradarbiauti kartu, generuojant 
projektų idėjas bei įgyvendinant bendrus 
projektus, kurie maksimaliai prisidėtų 
prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių 
sprendimo. 
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Renginio vykdymo vieta 
(adresas): Atgimimo g. 12, 
Kazlų Rūda. 

 
 
 

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 

11.1.1. 

ŽRVVG valdymo organo – valdybos – sudėtyje yra 
užtikrinamas jaunimo atstovų dalyvavimas. Valdyboje išrinkti 
33,33 proc. jaunimo  ir jaunų žmonių iki 40 metų amžiaus. 
 
Svetainės nuorodos:                                                
http://pietvakariu-zrvvg.lt/pagrindinis/nariai/ 
 
 
Vykdant veiklas, susijusias su vietos gyventojų aktyvumo 
skatinimu, ŽRVVG organizavo informacinį, konsultacinį 
gyventojų motyvaciją bei idėjų generavimą skatinantį renginį 
tema  „Jaunimo problemų sprendimas įgyvendinant. Kvietimų  
dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ,,Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, „Socialinės 
gerovės kūrimas ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei 
skirtą infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 
poreikiams“, ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą”, 
„Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ Keliami 

2019-01-01 iki 2019-12-31: 
 
 
 
 
 
 
 
Renginys  tema  „Jaunimo 
problemų sprendimas 
įgyvendinant. Kvietimų  
dokumentacijos pristatymas 
pagal VPS priemones 
,,Žmogiškojo kapitalo ir 
bendradarbiavimo tinkluose 
skatinimas“, „Socialinės 
gerovės kūrimas ŽRVVG 
teritorijoje, pritaikant 

-Organizuojant ŽRVVG valdymo organų 
darbą. Organizuojant ŽRVVG darbą, bus 
siekiama, kad ŽRVVG valdymo organo – 
valdybos – sudėtyje būtų užtikrinamas 
jaunimo atstovų dalyvavimas.  
 
 
 
-Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų 
aktyvumo skatinimo veiklas. Vykdant 
veiklas, susijusias su vietos gyventojų 
aktyvumo skatinimu, ŽRVVG organizuos 
informacinius, konsultacinius gyventojų 
motyvaciją bei idėjų generavimą 
skatinančius renginius, kuriuose 
nagrinėjama jaunimo problematika, įvairių 
sektorių atstovų dalyvavimas ir dialogas su 
vietos gyventojais, šių renginių metu 
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reikalavimai vietos projektų paraiškoms“, kuriame nagrinėjama 
jaunimo problematika, įvairių sektorių atstovų dalyvavimas ir 
dialogas su vietos gyventojais, šių renginių metu pristatomos 
įgyvendinamos veiklos, projektai. 
 
Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt/naujienos 
 
Pridedami dalyvių sąrašai 

žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės 
verslo ir visuomenės 
poreikiams“, ,,Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą”, 
„Žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimas“ 
Keliami reikalavimai vietos 
projektų paraiškoms“ 
 
Data: 2019-09-10 ,  12.00 
val. 

Renginio vykdymo vieta 
(adresas): Gedimino g.1 
Kazlų Rūda 

pristatomos įgyvendinamos veiklos, 
projektai. Visa informacija apie minėtus 
renginius bus vieša ir prieinama 
internetinėje svetainėje: 
www.pietvakariuzrvvg.lt. 

11.2. Kultūra 

11.2.1. 

ŽRVVG siekdama glaudžiau bendradarbiauti su 
nevyriausybinėmis organizacijomis, organizavo susitikimą su 
Kazlų Rūdos kultūros centro atstovais tema „ŽRVVG teritorijos 
gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas,  
įgyvendinant VPS“. 
 
Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt/naujienos 
 
Pridedami dalyvių sąrašai 

2019-01-01 iki 2019-12-31: 
 
Renginys tema  „ŽRVVG 
teritorijos gyventojų ir jų 
bendruomenių kultūrinės 
tapatybės stiprinimas,  
įgyvendinant VPS“ 
 
Data: 2019-10-17,  12.00 
val.  

Renginio vykdymo vieta 
(adresas): Atgimimo g. 12, 

    Siekiant ŽRVVG teritorijos gyventojų ir 
jų bendruomenių kultūrinės tapatybės 
stiprinimo, bendruomeniškumo ir 
pilietiškumo ugdymo, bus sudaromos 
meninės kūrybinės saviraiškos galimybės 
jaunimui, bendruomenės kultūrinio 
aktyvumo skatinimas, pilietiškumo 
ugdymas, vykdant šias veiklas: 
- ŽRVVG sieks glaudžiau bendradarbiauti 
su kultūros centrais, nevyriausybinėmis 
organizacijomis, kvies juos į informacinius 
renginius, mokymus ir konferencijas, 
skatinama teikti paraiškas Europos 
Sąjungos finansinei paramai gauti. 
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Kazlų Rūda. 

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

11.3.1. 

ŽRVVG svetainėje pateikta informacija, kad ŽRVVG 
konsultuoja darnus vystymo (įskaitant aplinkosaugą ir klimato 
kaitos švelninimo veiksmus) klausimais ir ŽRVVG teritorijos 
gyventojų aktyvumo skatinimo metu numatoma organizuoti 
gerosios praktikos patirties sklaidos mainus tiek vietos, tiek 
nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu (įskaitant aplinkosaugą ir 
klimato kaitos švelninimo veiksmus) klausimais. 
 
Svetainės nuorodos: 
 http://pietvakariu-zrvvg.lt/produktai/zrvvg-informacij…os-
konsultacijos/ 

2019-01-01 iki 2019-12-31: 
 

- ŽRVVG teritorijos gyventojų 
aktyvumo skatinimo metu numatoma 
organizuoti gerosios praktikos patirties 
sklaidos mainus tiek vietos, tiek 
nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu, 
mokymus darnaus vystymosi (įskaitant 
aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo 
veiksmus) klausimais.  

11.4. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas 

11.4.1. 

- Organizuojant ŽRVVG administracijos darbą. ŽRVVG 
administracijos komanda suformuota, nepažeidžiant moterų ir 
vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo principų. Kliūtimi 
dirbti ŽRVVG administracijoje nebuvo tokie kriterijai kaip 
asmens lytis, amžius, tautinė kilmė, religija ar įsitikinimai, 
negalia, šeimyninė padėtis, lytinė orientacija, taip pat bus 
sudarytos vienodos darbo ŽRVVG administracijoje ir 
kvalifikacijos tobulinimo sąlygos.  
Svetainės nuorodos: 
 http://pietvakariu-zrvvg.lt/kontaktai/ 
 
 
 
 

- Organizuojant ŽRVVG valdymo organo darbą. 2019 m. 
VPS įgyvendinimo laikotarpiu yra išlaikomas kriterijus, jog 

2019-01-01 iki 2019-12-31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-01-01 iki 2019-12-31: 
 

- Organizuojant ŽRVVG 
administracijos darbą. ŽRVVG 
administracijos komanda bus formuojama, 
nepažeidžiant moterų ir vyrų lygių 
galimybių ir nediskriminavimo principų. 
Kliūtimi dirbti ŽRVVG administracijoje 
negalės būti tokie kriterijai kaip asmens 
lytis, amžius, tautinė kilmė, religija ar 
įsitikinimai, negalia, šeimyninė padėtis, 
lytinė orientacija, taip pat bus sudarytos 
vienodos darbo ŽRVVG administracijoje ir 
kvalifikacijos tobulinimo sąlygos.  
 

- Organizuojant ŽRVVG valdymo 
organo darbą. Visu VPS įgyvendinimo 
laikotarpiu bus išlaikomas kriterijus, jog 
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ŽRVVG valdyboje būtų įvairaus amžiaus asmenų bei abiejų 
lyčių asmenų. Tokiu būdu jiems sudarytos lygios galimybės 
atstovauti tiek moteris, tiek vyrus, priimant sprendimus ir 
įgyvendinant veiklas, priskirtas ŽRVVG valdymo organo 
funkcijoms.  
Svetainės nuorodos: 
 http://pietvakariu-zrvvg.lt/pagrindinis/nariai/ 
 
 
 
 
 
Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas. Visų kvietimų metu 
buvo sudarytos vienodos sąlygos teikti vietos projektų paraiškas 
tiek moterims, tiek vyrams, taip pat įvairios tautinės kilmės, 
skirtingos religijos ar įsitikinimų, turintiems negalią, skirtingo 
amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos asmenims. 
 
Svetainės nuorodos: 
http://pietvakariu-zrvvg.lt/2016-2023-metu-laikotarpio-
kvietimai/ 
 
 
Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo 
veiklas ŽRVVG organizavo  renginį tema  „Moterų ir vyrų 
lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant 
VPS“ 
 
Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt/naujienos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-01-01 iki 2019-12-31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renginys tema „Moterų ir 
vyrų lygios galimybės ir 
nediskriminavimo 
skatinimas, įgyvendinant 
VPS. Kvietimų  
dokumentacijos pristatymas 
pagal VPS priemones 
,,Žmogiškojo kapitalo ir 

ŽRVVG valdyboje būtų įvairaus amžiaus 
asmenų bei abiejų lyčių asmenų. Tokiu 
būdu jiems sudarytos lygios galimybės 
atstovauti tiek moteris, tiek vyrus, priimant 
sprendimus ir įgyvendinant veiklas, 
priskirtas ŽRVVG valdymo organo 
funkcijoms.  
 
 

- Kviečiant teikti vietos projektų 
paraiškas. Visų kvietimų metu bus 
sudarytos vienodos sąlygos teikti vietos 
projektų paraiškas tiek moterims, tiek 
vyrams, taip pat įvairios tautinės kilmės, 
skirtingos religijos ar įsitikinimų, 
turintiems negalią, skirtingo amžiaus, 
šeimyninės padėties, lytinės orientacijos 
asmenims.  
 
-Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų 
aktyvumo skatinimo veiklas. Vykdant 
ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, 
bus siekiama didinti visuomenės 
bendruomeniškumą, supratimą 
antidiskriminacinėje srityje, informuoti ir 
kelti bendrą sąmoningumą lyčių lygybės, 
lygių galimybių, nediskriminavimo 
klausimais, supažindinti su VPS 
teikiamomis galimybėmis, subalansuotai 
skatinti verslumą. Laikantis moterų ir vyrų 
lygių galimybių, nediskriminavimo 
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bendradarbiavimo tinkluose 
skatinimas“, „Socialinės 
gerovės kūrimas ŽRVVG 
teritorijoje, pritaikant 
žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės 
verslo ir visuomenės 
poreikiams“, ,,Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą”, 
„Žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimas“ 
Keliami reikalavimai vietos 
projektų paraiškoms“ 

 
Data: 2019-08-12,  12.00 
val. 

Renginio vykdymo vieta 
(adresas): Atgimimo g. 12, 
Kazlų Rūda. 

 

skatinimo principų, numatoma organizuoti 
gerosios praktikos patirties sklaidos 
mainus tiek vietos, tiek nacionaliniu, tiek 
tarptautiniu lygiu, organizuoti mokymus, 
teikti konsultacijas.  

 
 

VI DALIS. KITA INFORMACIJA 
 

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

Eil. 
Nr. 

Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 
Datos 

 
Sąsaja su VPS nuostatomis 
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I II III IV 
12.1.    

12.1. 

Pagal VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos 
vidaus sistemą VPS administravimo vadovas, 
VPS finansininkas, vykdė jiems priskirtas pagal 
darbo pobūdį funkcijas, kurios buvo apibrėžtos 
jų pareigybinėse instrukcijose. VPS 
administravimo vadovas buvo atsakingas už visą 
ŽRVVG administracijos darbą ir pasiektus darbo 
rezultatus, įgyvendinant VPS. Jam pavaldūs: 
VPS finansininkas, VPS viešųjų ryšių 
specialistas. VPS finansininkas tvarkė 
buhalterinę apskaitą ir administruos viešąsias 
lėšas, teikė finansines ataskaitas apie VPS 
įgyvendinimą.  (funkcijas vykdė pagal VPS 
13.1. p. „VPS įgyvendinimo valdymo ir 
stebėsenos funkcijos pagal subjektus“ priskirtas 
funkcijas.  

2019-01-01 iki 2019-12-
31: 
 

 Pagal VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus 
sistemą VPS administravimo vadovas, VPS finansininkas, 
administratorius vykdys jiems priskirtas pagal darbo pobūdį 
funkcijas, kurios bus apibrėžtos jų pareigybinėse 
instrukcijose. VPS administravimo vadovas bus atsakingas už 
visą ŽRVVG administracijos darbą ir pasiektus darbo 
rezultatus, įgyvendinant VPS. Jam pavaldūs: VPS 
finansininkas, VPS administratorius, VPS viešųjų ryšių 
specialistas. VPS finansininkas tvarkys buhalterinę apskaitą ir 
administruos viešąsias lėšas, teiks finansines ataskaitas apie 
VPS įgyvendinimą.    

12.2. 

ŽRVVG administracija vykdė savo funkcijas, 
parengė metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą. 
 
Valdybos pirmininkas teikė ŽRVVG valdybai 
VPS įgyvendinimo rezultatus, teikė metinę VPS 
įgyvendinimo ataskaitą, kuria patvirtino 
valdyba. 
 
Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita parengta 
ŽRVVG administracijos darbuotojų ir patvirtinta 
valdybos posėdyje (VPS administravimo 
vadovas, finansininkas, viešųjų ryšių 
specialistas) 

2019-01-01 iki 2019-12-
31: 
 

VPS administravimo vadovas teiks tarpines ir metines VPS 
įgyvendinimo ataskaitas ŽRVVG valdybos pirmininkui ir 
nariams. Valdyba minėtas ataskaitas svarstys, teiks siūlymus 
dėl nustatytų VPS įgyvendinimo valdymo, kontrolės ir 
patikrinimo sistemos trūkumų bei jų šalinimo tvarkos. 
Nustačius VPS įgyvendinimo trūkumų, juos šalins VPS 
administracija – VPS administravimo vadovas ir kiti 
darbuotojai, kurie yra atsakingi už VPS įgyvendinimą, 
pasiektus rezultatus.  
 VPS administratorius renka bendrą ir detalią informaciją apie 
vietos projektų įgyvendinimo pažangą kiekvienais 
ataskaitiniais metais; nustato geruosius įgyvendintų vietos 
projektų pavyzdžius, kurie  prisideda prie skirtingų ES kaimo 
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(pateikta ataskaita) plėtros prioritetų tikslinių sričių įgyvendinimo; nustato 
problemas, su kuriomis buvo susidurta ataskaitiniais metais, 
siekiant vietos projektų įgyvendinimo pažangos; renka 
informaciją apie VPS įgyvendinimo rodiklius, nurodytus VPS 
12 punkte ir susijusius su vietos projektų įgyvendinimu, kurie 
pasiekiami kiekvienais ataskaitiniais metais. VPS viešųjų 
ryšių specialistas renka informaciją apie ŽRVVG teritorijos 
gyventojų aktyvinimo veiksmus atliktus kiekvienais 
ataskaitiniais metais, identifikuoja jų sąsajas su VPS 
įgyvendinimo veiksmų planu; renka informaciją apie 
veiksmus, kurie atlikti siekiant įgyvendinti LEADER metodo 
principus ir horizontaliuosius principus bei prioritetus pagal 
kiekvieną principą ir prioritetą atskirai kiekvienais 
ataskaitiniais metais, nustato sąsajas  su VPS nuostatomis.  
VPS administravimo vadovas renka informaciją apie narių 
pokyčius pagal pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios 
sektorius; renka informaciją apie valdymo organo, atsakingo 
už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius pagal 
pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios sektorius; renka 
informaciją apie darbuotojų pokyčius; renka informaciją apie 
vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmus, atliktus 
kiekvienais ataskaitiniais metais. VPS finansininkas renka 
finansinę informaciją apie VPS administravimo išlaidas ir jų 
poreikį kiekvienais ataskaitiniais metais. 
           ŽRVVG valdybos pirmininkas teiks ŽRVVG valdybai 
VPS įgyvendinimo rezultatus, teikdamas metines VPS 
įgyvendinimo ataskaitas. Valdyba tvirtins minėtas ataskaitas. 
Patvirtintos metinės VPS ataskaitos apie VPS įgyvendinimo 
rezultatus bus teikiamos NMA nustatyta tvarka. VPS viešųjų 
ryšių specialistas, kuris bus pavaldus VPS administravimo 
vadovui, viešins VPS įgyvendinimo ataskaitas. 
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12.3. 
Ataskaita viešinama ŽRVVG atstovaujamos 
teritorijos interneto svetainėje http://pietvakariu-
zrvvg.lt 

2019-01-01 iki 2019-12-
31: 
 

Ataskaita bus viešinama ŽRVVG atstovaujamos teritorijos 
interneto svetainėje http://pietvakariu-zrvvg.lt 

 
 
 

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. Pasikeitus administravimo taisyklėmis. 

9. dalies „VPS priemonių ir veiklos sričių 
aprašymas“ 
1. VPS priemonė „Produktyvios investicijos į 
akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1), 9.1.1.1.2. p. 
„Priemonės apibūdinimas“. 
2. VPS priemonė „Žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimas“, (kodas BIVP-AKVA-3) 
9.1.1.2.2. p. „Priemonės apibūdinimas“. 

Agentūra, 
Ministerija. 

 Atsižvelgiant į 
NMA raštą, atliktas 

paketimas 2019-
10-08 raštu Nr. SR-

68 
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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. - - 
14.1.3. <...>  

14.2. GEROSIOS PAMOKOS 
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS 

PAMOKOMS PASKATINTI 
14.2.1. - - 
<...>   
14.2.2.   
<...>   
 
 

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 
Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję 

su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su  ES BJRS tikslais 
I II III IV 

 

Šios ataskaitos 6,10,11 skyriuose ŽRVVG organizuotuose 
renginiuose buvo pristatomi  visi VPS prioritetai ir jų 
priemonės, kurie papildo ESBJRS tikslą, kadangi ir VPS 
prioritetų priemonėmis, ir ESBJRS tikslo uždaviniais 
siekiama vystyti žuvininkystės regiono ekonominį 

2019-01-01 iki 
2019-12-31: 

 

        ES Baltijos jūros regiono strategija yra pirmasis 
vidaus dokumentas Europos Sąjungoje. Strategija 
įgyvendinama aštuoniose Europos Sąjungos šalių 
teritorijose aplink Baltijos jūrą, kur gyvena 85 milijonai 
žmonių, turinčios daug bendrų požymių ir iššūkių. Nei 
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konkurencingumą, naujų verslų kūrimą bei plėtrą, skatinti 
naujoviškų produktų plėtrą, plėsti vietos ir užsienio rinkas. 
VPS siekiama kurti naujas darbo vietas,  didinant 
užimtumą, skatinant socialinę įtrauktį, sprendžiant 
ŽRVVG regiono ekonominius, socialinius klausimus, 
pasitelkiant verslo, valdžios ir pilietinės visuomenės 
atstovus. 
 
 
 
Svetainės nuorodos: http://pietvakariu-zrvvg.lt 
 

viena valstybė negali įveikti regioninių iššūkių savaime, 
dėl šios priežasties šalys stengiasi suvienyti savo energiją ir 
dirbti kartu, kad pasiektų svarbiausių tikslų – išsaugoti jūrą, 
suvienyti regioną ir puoselėti žmonių gerovę.   
         VSP I prioriteto „ Žuvininkystės sektoriaus 
ekonominės veiklos skatinimas, plėtojant akvakultūros 
verslą, kuriant darbo vietas“ priemonės „Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą“ ir „Žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimas“ bei II prioriteto „ŽRVVG regiono 
socialinės gerovės plėtra, pritaikant infrastruktūrą 
žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, keliant 
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ 
priemonės „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas“ ir „Socialinės gerovės kūrimas 
ŽRVVG teritorijoje, pritaikant žuvininkystei skirtą 
infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės 
poreikiams“ atitinka ir papildo 1–ąją veiksmų plano 
prioritetinę sritį.   
        VPS numatytais prioritetais ir priemonėmis siekiama 
vystyti žuvininkystės regiono ekonominį 
konkurencingumą, naujų verslų kūrimą bei plėtrą, skatinti 
naujoviškų produktų plėtrą, plėsti vietos ir užsienio rinkas. 
VPS siekiama kurti naujas darbo vietas,  didinant 
užimtumą, skatinant socialinę įtrauktį, sprendžiant ŽRVVG 
regiono ekonominius, socialinius klausimus, pasitelkiant 
verslo, valdžios ir pilietinės visuomenės atstovus. 
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16. 

FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR) 
Ši lentelė pildoma už ataskaitinius ir visus ankstesnius kalendorinius metus (nuo VPS įgyvendinimo pradžios) (pvz., jeigu VPS vykdytoja 2018 m. sausio 31  d. teikia metinę VPS 

įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m., ši lentelė pildoma už 2016–2017 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) buvo pervestos į strategijos vykdytojų 
sąskaitas nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 (patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)).  

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. 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): 43177 3,26 16,28 62,10 
16.1.1. su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:     
16.1.1.1
. 

   21623 18530     40153 3,03 15,14 57,75 

16.1.2. su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi 
veiklos dalis): 

    

16.1.2.1
. 

   2767 257     3024 0,23 1,14 4,35 

16.1.3. su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):     
17.1.3.1
. 

             

16.2. ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso): 26354 1,98 9,94 37,90 
16.2.1. su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:     
16.2.1.1
. 

   12520 11260     23780 1,79 8,97 34,20 

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

    

16.2.2.1
. 

   821 1753     2574 0,19 0,97 3,70 

16.3. 
Iš viso faktiškai pagal 
mokėjimo prašymus 

  37731 31800     69531 2,85 26,22 100 
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______________________ 
VPS vykdytojos įgalioto atstovo 

parašas ir antspaudas 
 

apmokėtos VPS 
administravimo išlaidos: 

 
 
 

17. VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS 
17.1. Vardas, pavardė VPS administravimo vadovė 
17.2. Pareigos Jūratė Čiuknaitė 
17.3. Atstovavimo pagrindas Įstatai 
17.4. Data 2020-01-31 
17.5. Parašas ir antspaudas  

________________________ 

 


