TVIRTINU
Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus vyriausiasis patarėjas
Jonas Valikonis
(Pavyzdinė protokolo forma
taikoma žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupėms)

2018-01-24 FR-1113
Vilnius
ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO
2021 M. LIEPOS 2 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS
2021 m. liepos 2 d. Nr. 14
Nuotoliniu būdu (per programą MS Teams)
Posėdis vyko – 2021 m. liepos 2 d., 10.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Algimantas Gylys, ŽRVVG „Vilkauda“ pirmininkas, vietos projektų
atrankos komiteto narys.
Posėdžio sekretorė – Jūratė Čiuknaitė, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė.
Dalyvavo:
1. Tomas Čižauskas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
vyriausias specialistas, vietos projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas;
2. Kęstutis Banikonis, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas;
3. Edita Carikaitė-Šatienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė;
4. Algimantas Gylys, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas;
5. Jelena Julčuk, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovė;
6. Šarūnas Nacevičius, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas;
7. Karolis Panasenka, Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovas;
8. Birutė Polikevičienė, Vietos valdžios sektoriaus atstovė;
9. Karolina Ziminska, Vietos valdžios sektoriaus atstovė;
10. Dainoras Bendžaitis, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas;
11. Vaida Saugūnienė, Vietos valdžios sektoriaus atstovė;
12. Daiva Kulienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė.
13. Mantas Graičiūnas, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas;
14. Loreta Štelbienė, Pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė;
15. Martynas Vaškevičius, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administratorius, VPS viešųjų ryšių
specialistas, vietos projektų vertintojas;
16. Jūratė Čiuknaitė, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė.

Darbotvarkė:
1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas;
2. Dėl UAB „Uferma“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-16.1), pateikto
pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros
strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros
2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir
perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 16 pagal VPS
I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas,
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tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“
VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr.
BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų
suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir
tvirtinimas.
3. Dėl UAB „Bartžuvė“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-16.2),
pateikto pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros
strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros
2016-2023 m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir
perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 16 pagal VPS
I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas,
tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“
VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr.
BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų
suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitos svarstymas ir
tvirtinimas.

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys,
įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų atrankos komiteto narių užtenka kvorumui,
nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. Posėdyje dalyvauja 13 vietos projektų
atrankos komiteto narių, ir Tomas Čižauskas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos vyriausias specialistas, vietos projektų atrankos komiteto narys-stebėtojas.
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys
pasiūlė išrinkti vietos projektų atrankos komiteto sekretorę ir pasiūlė balsuoti už Jūratės
Čiuknaitės kandidatūrą.
NUTARTA:
1.1. Patvirtinti vietos projektų atrankos komiteto sekretore Jūratę Čiuknaitę.
Balsavo vienabalsiai.
Vietos projektų atrankos komiteto sekretorė Jūratė Čiuknaitė supažindino su posėdžio
darbotvarke. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas
Gylys pasiūlė pritarti posėdžio darbotvarkei ir pasiūlė balsuoti.
NUTARTA:
1.2. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
Balsavo vienabalsiai.
Loreta Štelbienė, pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė pasisakė, kad ji pritaria abiejų
projektų: UAB „Uferma“ ir UAB „Bartžuvė“ tvirtinimui ir dabar patvirtina, kad patvirtina
projektus ir už juos balsuoja „už“.
2. SVARSTYTA. Dėl UAB „Uferma“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.16.1), pateikto pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros
strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023
m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr.
BIVP-AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 16 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros ir
žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant
ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Produktyvios investicijos į
akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos
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kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo
ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
Vietos projektų atrankos komiteto sekretorė Jūratė Čiuknaitė pristatė, kad Žuvininkystės
regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos I VPS
prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant
technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ priemonei
„Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1 yra skirta
837 707,00 Eur (65,00 proc. proc. vietos projektams skirtų lėšų). Kvietimo Nr. 16 lėšų suma –
209 426,00 Eur. Gautos dvi vietos projektų paraiškos –155 140,39 Eur.
Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui
Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-16.1. (pareiškėjas – UAB
„Uferma“, vietos projekto pavadinimas „UAB „Uferma“ gamybinės veiklos pradžia“,
prašoma paramos suma – 102 780,39 Eur) vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo
rezultatų suvestinę ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo ataskaitą.
Posėdžio metu vietos projektų vertintojas žodžiu pristatė gautų vietos projekto paraiškų
pagal Kvietimo Nr. 16 pagal VPS I VPS prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus
konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą,
kuriant darbo vietas“ VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“,
(kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1)vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų
suvestines ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitas.
Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „UAB „Uferma“
gamybinės veiklos pradžia“ (Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas
VILK-AKVA-6.1.1.-16.1. )
Pareiškėja – UAB „Uferma“, bendra projekto vertė su PVM – 157 911,64 Eur, bendra
projekto vertė be PVM – 131 975,49 Eur, prašoma paramos suma – 102 780,39 Eur.
Projekto „UAB „Uferma“ gamybinės veiklos pradžia“ tikslas - įkurti inovatyvų, aukštą
pridėtinę vertę kuriantį ungurių perdirbimo cechą, kuris leis bendrovei konkurencingai veikti
tiek vietinėje, tiek eksporto rinkose. Projekto rezultatai leis rinkai pasiūlyti jau esamus,
patobulintus bei visiškai naujus produktus. Šio projekto dėka bendrovė sugebės gaminti itin
aukštos kokybės žuvininkystės produkciją ir ją efektyviai tiekti vartotojams.
Projekto uždaviniai:
Įgyvendinant šį projektą suformuluoti sekantys uždaviniai:
1. Įgyvendinti suplanuotas projekto investicijas;
2. Pradėti vykdyti gamybinę veiklą;
3. Užtikrinti aukštą produkcijos kokybę;
4. Užtikrinti aukštą gamybos efektyvumą bei sklandžią bendrovės veiklą;
5. Pristatyti rinkai visiškai naujus bei patobulintus produktus;
6. Pradėti akvakultūros veiklą;
7. Užtikrinti veiklos tęstinumą, bendrovės konkurencingumą bei gyvybingumą.
Sukurti 2,50 (2,50 etato) naujas 40 m. (imtinai) ir jaunesnius asmenis darbo vietas ir jas
išlaikyti kontrolės laikotarpiu.
Projekto veikla:
Projekto tikslas - įkurti inovatyvų, aukštą pridėtinę vertę kuriantį ungurių perdirbimo cechą,
kuris leis bendrovei konkurencingai veikti tiek vietinėje, tiek eksporto rinkose. Projekto
rezultatai leis rinkai pasiūlyti jau esamus, patobulintus bei visiškai naujus produktus. Šio
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projekto dėka bendrovė sugebės gaminti itin aukštos kokybės žuvininkystės produkciją ir ją
efektyviai tiekti vartotojams. Projekto metu numatoma įsigyti šias investicijas:
• Rūkymo kamerą;
• Vakuumatorių
• Šaldymo įrangą;
• Talpas gyvai žuviai;
• Indelių užlydymo aparatą;
• Aukšto slėgio plovimo įrenginį su vandens pašildymu;
• Priekabą (gyvos žuvies talpoms vežti);
• N1 kategorijos transporto priemonę su šaldymo įranga;
• O kategorijos prekybinę priekabą.
Vietos projekto įgyvendinimo veiksmų planas:
- Parengiamojo etapo (etapas jau yra pilnai įgyvendintas) veiksmai:
• Suformuoti projekto tikslus;
• Suformuluoti projekto uždavinius;
• Identifikuoti geriausius sprendinius uždavinių įgyvendinimui;
• Suplanuoti projekto investicijas;
• Parengti verslo planą;
- Investicinio etapo/projekto įgyvendinimo etapo veiksmai:
• Įgyvendinti suplanuotas investicijas;
• Sukurti suplanuotas darbo vietas;
• Pradėti gamybinę veiklą bei pasiekti suplanuotus pajėgumus;
• Optimizuoti veiklą, didinti efektyvumą;
• Pasiekti suplanuotus veiklos rezultatus;
• Užtikrinti prisiimtų įsipareigojimų laikymasi;
- Eksploatacinio etapo/kontrolės laikotarpio veiksmai:
• Pradėti akvakultūros veiklą;
• Užtikrinti veiklos tęstinumą;
• Pasiekti suplanuotus veiklos rezultatus;
Užtikrinti prisiimtų įsipareigojimų laikymasi.
Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai):
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Sukurtas darbo vietų skaičius
Sukurtas darbo vietų skaičius 40 m. (imtinai) ir
jaunesniems asmenims
(priėmimo į darbą
metu)
Bendras darbo vietų skaičius

Vnt.

Laukiamo rezultato
kiekybinė išraiška
2,50

Vnt.

2,50

Vnt.

5,55

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

Vietos projekto kokybės
vertinimo kriterijai
(Kriterijai turi sutapti su
patvirtintame VPS priemonės
/ veiklos srities, pagal kurią
pateiktas vietos projektas,
FSA nurodytais atrankos
kriterijais.)

Didžiausias
kriterijui
skiriamas balų
skaičius
(Nurodomas
didžiausias
kriterijui
skiriamas balų
skaičius,
nurodytas
patvirtintame
FSA.)

Vertinimo
rezultatas
balais
(Informacija
imama iš
vietos projekto
kokybės
vertinimo
ataskaitos.)

Išvados ir pastabos
(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl
vietos projektas buvo įvertintas būtent
tokiu balų skaičiumi. Informacija
imama iš kokybės vertinimo
ataskaitos.)
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Eil.
Nr.

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

Vietos projekto kokybės
vertinimo kriterijai
(Kriterijai turi sutapti su
patvirtintame VPS priemonės
/ veiklos srities, pagal kurią
pateiktas vietos projektas,
FSA nurodytais atrankos
kriterijais.)

Projekto kontrolės
laikotarpiu išlaikytas darbo
vietų skaičius, kuris yra
sukurtas iki paraiškos
pateikimo dienos
(ataskaitiniais metais buvęs
darbuotojų skaičius
lyginamas su projekto
kontrolės laikotarpiu,
pradedant pirmaisiais
metais po projekto
įgyvendinimo pabaigos
metų, esančiu darbuotojų
skaičiumi) (vertinama visos
darbo vietos ekvivalentu).
Pirmumas skiriamas
pareiškėjams, kurie
projekte numato sukurti
didesnį naujų darbo vietų
skaičių (vertinama visos
darbo vietos ekvivalentu)
pareiškėjams, kurie projekte
numato sukurti daugiau kaip
2,00 naujas darbo vietas;
pareiškėjams, kurie projekte
numato sukurti daugiau nei
1,50, tačiau ne daugiau kaip
2,00 naujas darbo vietas;
pareiškėjams, kurie projekte
numato sukurti 1,50 naujas
darbo vietas;
Pirmumas bus teikiamas
tiems pareiškėjams, kurie
kurs naujas darbo vietas 40
m. (imtinai) ir jaunesniems
asmenims (priėmimo į
darbą metu)

pareiškėjams, kurie numato
sukurti daugiau kaip 2,00
naujas darbo vietas ir priimti
į darbą 40 m. (imtinai) ir
jaunesnius asmenis;
pareiškėjams, kurie sukurs
daugiau nei 1,50, tačiau ne
daugiau kaip 2,00 naujas

Didžiausias
kriterijui
skiriamas balų
skaičius
(Nurodomas
didžiausias
kriterijui
skiriamas balų
skaičius,
nurodytas
patvirtintame
FSA.)

Vertinimo
rezultatas
balais
(Informacija
imama iš
vietos projekto
kokybės
vertinimo
ataskaitos.)

Išvados ir pastabos
(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl
vietos projektas buvo įvertintas būtent
tokiu balų skaičiumi. Informacija
imama iš kokybės vertinimo
ataskaitos.)
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Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų
paraiškos 10 lentelės 10.1. punktą.
UAB „Uferma“ įsipareigoja projekto
kontrolės laikotarpiu išlaikyti darbo
vietų skaičių, kuris yra sukurtas iki
paraiškos pateikimo dienos
(ataskaitiniais metais) – 2,67 etato;
kartu su paraiška pateiktas pareiškėjo
raštas dėl vidutinio sąrašinio
darbuotojų skaičiaus praėjusiais ir
ataskaitiniais kalendoriniais metais.
Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją,
už šį kriterijų vietos projektas surenka
10 balų.

25

25

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų
paraiškos 10 lentelės 10.2.1. punktą.
UAB „Uferma“ projekto įgyvendinimo
metu numato sukurti 2,50 naujų darbo
vietų (2,50 etato) ir jas išlaikyti
kontrolės laikotarpiu..
Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją,
už šį kriterijų vietos projektas surenka
25 balus.

25

25

20

0

10

0

10

25

25

25

25

20

0

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų
paraiškos 10 lentelės 10.3.1. punktą.
UAB „Uferma“ projekto įgyvendinimo
metu numato sukurti 2,50 naujų darbo
vietų (2,50 etato) 40 m. (imtinai) ir
jaunesnius asmenis ir jas išlaikyti
kontrolės laikotarpiu.
Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją,
už šį kriterijų vietos projektas surenka
25 balus.
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Eil.
Nr.

3.3.

4.

5.

Vietos projekto kokybės
vertinimo kriterijai
(Kriterijai turi sutapti su
patvirtintame VPS priemonės
/ veiklos srities, pagal kurią
pateiktas vietos projektas,
FSA nurodytais atrankos
kriterijais.)

darbo vietas ir priims į darbą
40 m. (imtinai) ir jaunesnius
asmenis;
pareiškėjams, kurie sukurs
1,50 naujas darbo vietas ir
priims į darbą 40 m. (imtinai)
ir jaunesnius asmenis;
Pareiškėjas vykdo
akvakultūros ekologiškų
žuvų produktų gamybą ir
jam yra suteiktas
veterinarinis patvirtinimas
ar registravimas
Pirmumas bus teikiamas
įmonėms, kurios yra
įregistruotos ne mažiau kaip
prieš du metus iki paraiškos
pateikimo datos ir VĮ Žemės
ūkio informacijos ir kaimo
verslo centrui pateikė
duomenis apie akvakultūros
produkciją ataskaitiniais
metais, užaugina ir
realizuoja produkcijos ne
mažiau kaip 40 tonų per
metus
Iš viso:

Didžiausias
kriterijui
skiriamas balų
skaičius
(Nurodomas
didžiausias
kriterijui
skiriamas balų
skaičius,
nurodytas
patvirtintame
FSA.)

Vertinimo
rezultatas
balais
(Informacija
imama iš
vietos projekto
kokybės
vertinimo
ataskaitos.)

10

0

20

0

20

0

100

60

Išvados ir pastabos
(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl
vietos projektas buvo įvertintas būtent
tokiu balų skaičiumi. Informacija
imama iš kokybės vertinimo
ataskaitos.)

Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos
projektas surenka 60 vietos projekto atrankos kriterijų balus. Privalomas minimalus surinkti
balų skaičius – 50. Atsižvelgiant į šią situaciją, nustatyta, jog projektas pakankamai
kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, todėl siūloma skirti
paramą vietos projektui, ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti
paramą vertinimui.
Algimantas Gylys pasisakė, jog mato šio projekto naudą Molėtų rajone. Algimantas
Gylys paklausė, kiek projekto metu planuojama sukurti darbo vietų. Pareiškėjo atstovas atsakė
į klausimą.
Prieš skelbiant balsavimą dėl projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gautas
Šarūno Nacevičiaus prašymas dėl nusišalinimo, todėl pasiūlė jam atsijungti nuo posėdžio.
Šarūnas Nacevičius laikinai atsijungė nuo MS Teams programos.
Pirmininkas Algimantas Gylys įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų atrankos
komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. Vietos
projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimantas Gylys, vadovaujantis Žvejybos ir
akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,
administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m.
spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų
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pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 108 punktu
bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pateiktą vietos
projektų kokybės vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią rekomendaciją: skirti paramą vietos
projektui „UAB „Uferma“ gamybinės veiklos pradžia“ (vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-16.1., pareiškėjas – UAB
„Uferma“, pagal Kvietimo Nr. 16 VPS I VPS prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos
sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant
ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonę „Produktyvios investicijos į
akvakultūrą ir perdirbimą“, (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1), ir projektą teikti tolesniam
tinkamumo skirti paramą vertinimui ir pasiūlė už tai balsuoti.
NUTARTA:
2.1. Skirti paramą vietos projektui „UAB „Uferma“ gamybinės veiklos pradžia“ (vietos
projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.-16.1., pareiškėjas –
UAB „Uferma“, pagal Kvietimo Nr. 16 VPS I VPS prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos
sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant
ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonę „Produktyvios investicijos į
akvakultūrą ir perdirbimą“, (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1), ir projektą teikti tolesniam
tinkamumo skirti paramą vertinimui.
Balsavo vienbalsiai.
3. SVARSTYTA. Dėl UAB „Uferma“ vietos projekto (paraiškos Nr. VILK-AKVA-6.1.1.16.1), pateikto pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros
strategijos „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023
m. strategijos“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr.
BIVP-AKVA-SAVA-1) atrankos (Kvietimo Nr. 16 pagal VPS I prioriteto „Akvakultūros ir
žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant
ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonės „Produktyvios investicijos į
akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos
kokybės vertinimo rezultatų suvestinės, ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo
ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti vietos projektų vertintojui Martynui
Vaškevičiui vietos projekto paraišką Nr. VILK-AKVA-6.1.1.-16.2 (pareiškėjas – UAB
„Bartžuvė“, vietos projekto pavadinimas „UAB „Bartžuvė“ konkurencingumo didinimas
modernizuojant žuvininkystės ūkį“, prašoma paramos suma – 52 360,00 Eur) vietos projektų
paraiškų kokybės vertinimo rezultatų suvestinę ir vietos projektų paraiškų kokybės vertinimo
ataskaitą.
Posėdžio metu vietos projektų vertintojas žodžiu pristatė gautų vietos projekto paraiškų
pagal Kvietimo Nr. 16 pagal VPS I VPS prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus
konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą,
kuriant darbo vietas“ VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“,
(kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo rezultatų
suvestines ir vietos projekto paraiškos kokybės vertinimo ataskaitas.
Martynas Vaškevičius pristatė svarstymui vietos projekto paraišką „UAB „Bartžuvė“
konkurencingumo didinimas modernizuojant žuvininkystės ūkį“ (Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.-16.2 )
Pareiškėja – UAB „Bartžuvė“, bendra projekto vertė su PVM – 126 711,20 Eur, bendra
projekto vertė be PVM – 104 720,00 Eur, prašoma paramos suma – 52 360,00 Eur.
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Projekto UAB „Bartžuvė“ konkurencingumo didinimas modernizuojant žuvininkystės
ūkį“ tikslas – modernizuoti (2 etapas) akvakultūros ūkį, taip didinant įmonės
konkurencingumą bei gyvybingumą, įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą.
Bendrovė 2020 metais baigė įgyvendinti pirmą investicinį projektą, nauja paraiška – pirmojo
projekto tęsinys, toliau modernizuojant akvakultūros ūkį.
Projekto uždaviniai:
Įgyvendinant šį projektą suformuluoti sekantys uždaviniai:
1. Modernizuoti žuvininkystės ūkį įsigyjant naują techniką bei įrangą;
2. Maksimaliai užtikrinti darbuotojų darbo vietų saugumą;
Gerinti esamas darbo sąlygas darbuotojų.
Projekto veikla:
Projekto tikslas - modernizuoti (2 etapas) akvakultūros ūkį, taip didinant įmonės
konkurencingumą bei gyvybingumą, įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą.
Projektas atitinka žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos tikslą
„Akvakultūros įmonių, visų pirma, labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau –MVĮ)
konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, darbo vietų kūrimas, įskaitant saugos ir darbo
sąlygų gerinimą“. UAB „Bartžuvė“ yra priskiriama prie mažų įmonių, kaip tai reglamentuoja
Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas: įmonė, kurioje dirba
mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
• Įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;
• Įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.
Projekto įgyvendinimas leis optimizuoti gamybos procesus, tai leis sumažinti darbuotojų
fizinį krūvį, kadangi šiuo metu darbuotojai šias operacijas atlieka rankiniu būdu. Procesų
automatizavimas leis pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, taip pat padidins saugumą darbo
vietoje.
Projekto metu įsigyta įranga ir technika padidins bendrovės konkurencingumą ir
gyvybingumą greitai besikeičiančioje rinkoje. Projekto metu numatoma įsigyti šias
investicijas:
• Stebėjimo sistema ir jos montavimas (1 kompl.);
• Panardinimo siurblys ir jo montavimas (1 kompl.)
• Pabrandinimo įranga (1 kompl.);
• Kilnojamas siurblys (1 vnt.);
• Baidyklė paukščiams (1 vnt.);
• Krūmapjovė (1vnt.);
• Fronatlinis krautuvas su kaušu (traktoriui) (1 vnt.);
• Valtys (2 vnt.);
• Biologinio buitinių nuotekų valymo įrenginiai ir jų montavimas (1 kompl.);
• Vandens temperatūros matavimo ir registravimo sistema(1 kompl.);
• UV įrenginys (1 kompl.);
• Panardinamas siurblys (1 kompl.);
• Termovizoriai (2 vnt.);
• Šlaitinė žoliapjovė (1 vnt.);
• Naujos O kategorijos transporto priemonės (puspriekabė);
• Šėryklų bokštų modernizavimas ir pritaikymas dėl pniaumatinės pašarų užpylimo
sistemos sumontavimo;
• Konsultavimo išlaidos.
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Planuojami projekto rezultatai (pasiekimų rodikliai):
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Sukurtas darbo vietų skaičius
Sukurtas darbo vietų skaičius 40 m. (imtinai) ir
jaunesniems asmenims
(priėmimo į darbą
metu)
Bendras išlaikytas darbo vietų skaičius

Vnt.

Laukiamo rezultato
kiekybinė išraiška
-

Vnt.

-

Vnt.

8,25

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

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

Vietos projekto kokybės
vertinimo kriterijai
(Kriterijai turi sutapti su
patvirtintame VPS
priemonės / veiklos srities,
pagal kurią pateiktas vietos
projektas, FSA nurodytais
atrankos kriterijais.)

Projekto kontrolės
laikotarpiu išlaikytas
darbo vietų skaičius, kuris
yra sukurtas iki paraiškos
pateikimo dienos
(ataskaitiniais metais
buvęs darbuotojų skaičius
lyginamas su projekto
kontrolės laikotarpiu,
pradedant pirmaisiais
metais po projekto
įgyvendinimo pabaigos
metų, esančiu darbuotojų
skaičiumi) (vertinama
visos darbo vietos
ekvivalentu).
Pirmumas skiriamas
pareiškėjams, kurie
projekte numato sukurti
didesnį naujų darbo vietų
skaičių (vertinama visos
darbo vietos ekvivalentu)
pareiškėjams, kurie projekte
numato sukurti daugiau kaip
2,00 naujas darbo vietas;
pareiškėjams, kurie projekte
numato sukurti daugiau nei
1,50, tačiau ne daugiau kaip
2,00 naujas darbo vietas;
pareiškėjams, kurie projekte
numato sukurti 1,50 naujas
darbo vietas;
Pirmumas bus teikiamas
tiems pareiškėjams, kurie
kurs naujas darbo vietas
40 m. (imtinai) ir

Didžiausias
kriterijui
skiriamas balų
skaičius
(Nurodomas
didžiausias
kriterijui
skiriamas balų
skaičius,
nurodytas
patvirtintame
FSA.)

Vertinimo
rezultatas
balais
(Informacija
imama iš
vietos
projekto
kokybės
vertinimo
ataskaitos.)

Išvados ir pastabos
(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl
vietos projektas buvo įvertintas būtent
tokiu balų skaičiumi. Informacija
imama iš kokybės vertinimo
ataskaitos.)

10

10

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų
paraiškos 10 lentelės 10.1. punktą.
UAB „Bartžuvė“ įsipareigoja projekto
kontrolės laikotarpiu išlaikyti darbo
vietų skaičių, kuris yra sukurtas iki
paraiškos pateikimo dienos
(ataskaitiniais metais) – 8,25 etato;
kartu su paraiška pateiktas pareiškėjo
raštas dėl vidutinio sąrašinio
darbuotojų skaičiaus praėjusiais ir
ataskaitiniais kalendoriniais metais.
Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją,
už šį kriterijų vietos projektas surenka
10 balų.

25

0

-

25

0

20

0

10

0

25

0

-
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Eil.
Nr.

3.1.

3.2.

3.3.

Vietos projekto kokybės
vertinimo kriterijai
(Kriterijai turi sutapti su
patvirtintame VPS
priemonės / veiklos srities,
pagal kurią pateiktas vietos
projektas, FSA nurodytais
atrankos kriterijais.)

jaunesniems asmenims
(priėmimo į darbą metu)
pareiškėjams, kurie numato
sukurti daugiau kaip 2,00
naujas darbo vietas ir
priimti į darbą 40 m.
(imtinai) ir jaunesnius
asmenis;
pareiškėjams, kurie sukurs
daugiau nei 1,50, tačiau ne
daugiau kaip 2,00 naujas
darbo vietas ir priims į
darbą 40 m. (imtinai) ir
jaunesnius asmenis;
pareiškėjams, kurie sukurs
1,50 naujas darbo vietas ir
priims į darbą 40 m.
(imtinai) ir jaunesnius
asmenis;

Didžiausias
kriterijui
skiriamas balų
skaičius
(Nurodomas
didžiausias
kriterijui
skiriamas balų
skaičius,
nurodytas
patvirtintame
FSA.)

Vertinimo
rezultatas
balais
(Informacija
imama iš
vietos
projekto
kokybės
vertinimo
ataskaitos.)

25

0

20

0

10

0

4.

Pareiškėjas vykdo
akvakultūros ekologiškų
žuvų produktų gamybą ir
jam yra suteiktas
veterinarinis patvirtinimas
ar registravimas

20

20

5.

Pirmumas bus teikiamas
įmonėms, kurios yra
įregistruotos ne mažiau
kaip prieš du metus iki
paraiškos pateikimo datos
ir VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo
verslo centrui pateikė
duomenis apie
akvakultūros produkciją
ataskaitiniais metais,
užaugina ir realizuoja
produkcijos ne mažiau
kaip 40 tonų per metus

20

20

Iš viso:

100

50

Išvados ir pastabos
(Nurodomi vertintojo motyvai, kodėl
vietos projektas buvo įvertintas būtent
tokiu balų skaičiumi. Informacija
imama iš kokybės vertinimo
ataskaitos.)

Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų
paraiškos 10 lentelės 10.4 punktą, ir
kartu su paraiška pateikiamus
dokumentus.
Pareiškėjas vykdo akvakultūros
ekologiškų žuvų produktų gamybą ir
jam yra suteiktas veterinarinis
patvirtinimas ar registravimas. Kartu su
paraiška pateiktas tai patvirtinantis
dokumentas – VšĮ „Ekoagros“ pažyma.
Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją
ir dokumentus, už šį kriterijų vietos
projektas surenka 20 balų.
Atitiktis nustatyta pagal vietos projektų
paraiškos 10 lentelės 10.5 punktą, ir
kartu su paraiška pateikiamus
dokumentus.
UAB „Bartžuvė“ įmonė įregistruota ir
veiklą vykdo nuo 1993-04-09 dienos.
UAB „Bartžuvė“ deklaravo, kad 2020
m. užaugino ir realizavo 156,84 t
akvakultūros produkcijos. Kartu su
paraiška pateikti įstatai, registro
išrašas; VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro 2021-02-12
pažyma Nr. 1S-918.
Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją
ir dokumentus, už šį kriterijų vietos
projektas surenka 20 balų.
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Posėdžio metu vietos projektų vertintojas Martynas Vaškevičius informavo, kad vietos
projektas surenka 50 vietos projekto atrankos kriterijų balus. Privalomas minimalus surinkti
balų skaičius – 50. Atsižvelgiant į šią situaciją, nustatyta, jog projektas pakankamai
kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, todėl siūloma skirti
paramą vietos projektui, ir rekomenduojama projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti
paramą vertinimui.
Algimantas Gylys pasiteiravo, kas projektas metu yra planuojama įsigyti. Martynas
Vaškevičius išvardino visas investicijas, kokias planuojama projekto metu įsigyti. UAB
„Bartžuvė atstovas Karolis Panasenka atsakė į pateiktus klausimus.
Prieš skelbiant balsavimą dėl projekto, Jūratė Čiuknaitė informavo, jog yra gauti
Elektrėnų seniūnijos Abromiškių bendruomenės atstovės Editos Carikaitės-Šatienės, bei UAB
„Bartžuvė“ atstovo Karolio Panasenkos prašymai dėl nusišalinimo pagal šią priemonę, todėl
pasiūlė jiems atsijungti nuo posėdžio; minėti asmenys laikinai atsijungė nuo MS Teams
programos.
Pirmininkas Algimantas Gylys įsitikino, kad dalyvaujančių vietos projektų atrankos
komiteto narių užtenka kvorumui, nurodytam darbo reglamento 18 punkte, pasiekti. Vietos
projektų atrankos komiteto pirmininkas Algimantas Gylys, vadovaujantis Žvejybos ir
akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–
2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,
administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m.
spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų
pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 108 punktu
bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pateiktą vietos
projektų kokybės vertinimo ataskaitą, pasiūlė priimti šią rekomendaciją: skirti paramą vietos
projektui „UAB „Bartžuvė“ konkurencingumo didinimas modernizuojant žuvininkystės
ūkį“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas VILK-AKVA-6.1.1.-16.2,
pareiškėjas – UAB „Bartžuvė“, pagal Kvietimo Nr. 16 VPS I VPS prioriteto „Akvakultūros
ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą,
įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS priemonę „Produktyvios
investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“, (kodas Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1), ir projektą
teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui ir pasiūlė už tai balsuoti.
NUTARTA:
3.1. Skirti paramą vietos projektui „UAB „Bartžuvė“ konkurencingumo didinimas
modernizuojant žuvininkystės ūkį“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos)
kodas VILK-AKVA-6.1.1.-16.2, pareiškėjas – UAB „Bartžuvė“, pagal Kvietimo Nr. 16 VPS
I VPS prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas,
tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas“ VPS
priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“, (kodas Nr. BIVPAKVA-SAVA-1), ir projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.
Balsavo vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Algimantas Gylys
Jūratė Čiuknaitė
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