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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  

Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė 

1.2. 
VPS vykdytojos 
registracijos kodas 

301851544 

1.3. 
VPS vykdytojos 
kontaktinė informacija 

savivaldybės pavadinimas Raseinių r. sav. 
gyvenamosios vietovės 
pavadinimas Gabšių kaimas 

gatvės pavadinimas Pramonės 
namo Nr. 1 
buto Nr.  
pašto indeksas 60192 
el. pašto adresas  info@raseiniukarpis.lt  
kontaktiniai telefono Nr.    

VPS vadovas (pareigos, vardas ir 
pavardė, telefono Nr., el. pašto 
adresas)  

Pirmininkas Antanas 
Grigalavičius, tel.  
+370 640 22485, el. p. 
info@raseiniukarpis.lt  

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 Toma 
Petrokienė, tel. +370 670 09418, 
el. p. toma.daugirdaite@gmail.com  

pavaduojantis VPS vykdytojos 
paskirtas asmuo, atsakingas už 
VPS metinę įgyvendinimo 
ataskaitą (pareigos, vardas ir 
pavardė, telefono Nr., el. pašto 
adresas) 

VPS viešųjų ryšių specialistė 
Neringa Grigalavičienė, tel. 
+370 648 57417, el. p. 
neringa.grigalavičienė@gmail.com  
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2. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS 
2.1. VPS registracijos Nr. 63VS-KK-16-1-00096-PR001 

2.2. VPS pavadinimas 
Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016-2023 m. 
strategija 

2.3. 
ŽRVVG teritorija, 
kurioje įgyvendinama 
VPS  

Raseinių rajonas 

2.4. VPS patvirtinimo data 

2017-03-27potvarkis 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  

3 223 695,50 40,62 5 510 724,00 92,74 

3.2. Gauti vietos projektai 4 218 907,79 39,75 7 505 936,29 91,87 
3.3. Įvertinti vietos projektai 3 115 574,79 20,99 6 402 603,29 73,10 
3.4. Patvirtinti vietos projektai 0 0 0 2 183 696,00 33,36 

3.5. 
Pasirašytos vietos projektų 
vykdymo sutartys 

0 0 0 2 183 696,00 33,36 

3.6. Įgyvendinami vietos projektai  0 0 0 2 183 696,00 33,36 
3.7. Įgyvendinti vietos projektai 2 182 509,10 33,14 2 182 509,10 33,14 
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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> VPS prioritetas: 
Ekonominės plėtros 
skatinimas ŽRVVG 
teritorijoje, plėtojant 
akvakultūros verslą, kuriant 
darbo vietas, gerinant 
socialinę gerovę 

      

4.1.1.1. 

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

6.1.1.Ž 1 103 333,00 18,76 
2019-11-22 iki 

2019-12-23 
10.4.1. 

4.1.1.2. 

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

6.1.2.Ž 1 30 000,00 5,45 
2019-10-25 iki 

2019-11-25 
10.4.1. 
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4.1.1.3. 

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

6.2.1.Ž 1 10 000,00 1,82 
2019-10-25 iki 

2019-11-25 
10.4.1. 

4.1.1.4. 

VPS priemonė: 
„<Žuvininkystei skirtos 
infrastruktūros išsaugojimas 
bei pritaikymas žuvininkystės 
verslo ir visuomenės 
poreikiams>“  
(kodas <BIVP-AKVA-
SAVA-1>) 

6.3.2.Ž 1 80 362,50 14,59 
2019-06-03 iki 

2019-07-05 
10.4.1. 

4.2. Gauti vietos projektai: 

4.2.1. 

<I> VPS prioritetas: 
Ekonominės plėtros 
skatinimas ŽRVVG 
teritorijoje, plėtojant 
akvakultūros verslą, kuriant 
darbo vietas, gerinant 
socialinę gerovę 

      

4.2.1.1. 

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

6.1.1.Ž 1 103 333,00 18,76 2019-12-20 10.4.1. 

4.2.1.2. 

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

6.1.2.Ž 1 30 000,00 5,45 2019-11-25 10.4.1. 

4.2.1.3. 
VPS priemonė: „<Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas>“  

6.2.1.Ž 1 5 212,29 0,95 2019-11-25 10.4.1. 
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(kodas <BIVP-AKVA-7>) 

4.2.1.4. 

VPS priemonė: 
„<Žuvininkystei skirtos 
infrastruktūros išsaugojimas 
bei pritaikymas žuvininkystės 
verslo ir visuomenės 
poreikiams>“  
(kodas <BIVP-AKVA-
SAVA-1>) 

6.3.2.Ž 1 80 362,50 14,59 2019-07-04 10.4.1. 

4.3. Įvertinti vietos projektai: 

4.3.1. 

<I> VPS prioritetas: 
Ekonominės plėtros 
skatinimas ŽRVVG 
teritorijoje, plėtojant 
akvakultūros verslą, kuriant 
darbo vietas, gerinant 
socialinę gerovę 

      

4.3.1.1. 

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

6.1.1.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.3.1.2. 

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

6.1.2.Ž 1 30 000,00 5,45 2019-12-18 10.4.1. 

4.3.1.3. 

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

6.2.1.Ž 1 5 212,29 0,95 2019-12-18 10.4.1. 
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4.3.1.4. 

VPS priemonė: 
„<Žuvininkystei skirtos 
infrastruktūros išsaugojimas 
bei pritaikymas žuvininkystės 
verslo ir visuomenės 
poreikiams>“  
(kodas <BIVP-AKVA-
SAVA-1>) 

6.3.2.Ž 1 80 362,50 14,59 2019-07-19 10.4.1. 

4.4. Patvirtinti vietos projektai: 

4.4.1. 

<I> VPS prioritetas: 
Ekonominės plėtros 
skatinimas ŽRVVG 
teritorijoje, plėtojant 
akvakultūros verslą, kuriant 
darbo vietas, gerinant 
socialinę gerovę 

      

4.4.1.1. 

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

6.1.1.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.4.1.2. 

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

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.4.1.3. 

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

6.2.1.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.4.1.4. 
VPS priemonė: 
„<Žuvininkystei skirtos 
infrastruktūros išsaugojimas 

6.3.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 
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bei pritaikymas žuvininkystės 
verslo ir visuomenės 
poreikiams>“  
(kodas <BIVP-AKVA-
SAVA-1>) 

4.5. Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys: 

4.5.1. 

<I> VPS prioritetas: 
Ekonominės plėtros 
skatinimas ŽRVVG 
teritorijoje, plėtojant 
akvakultūros verslą, kuriant 
darbo vietas, gerinant 
socialinę gerovę 

      

4.5.1.1. 

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

6.1.1.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.5.1.2. 

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

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.5.1.3 

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

6.2.1.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.5.1.4. 

VPS priemonė: 
„<Žuvininkystei skirtos 
infrastruktūros išsaugojimas 
bei pritaikymas žuvininkystės 
verslo ir visuomenės 
poreikiams>“  

6.3.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 
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(kodas <BIVP-AKVA-
SAVA-1>) 

4.6. Įgyvendinami vietos projektai:  

4.6.1. 

<I> VPS prioritetas: 
Ekonominės plėtros 
skatinimas ŽRVVG 
teritorijoje, plėtojant 
akvakultūros verslą, kuriant 
darbo vietas, gerinant 
socialinę gerovę 

      

4.6.1.1. 

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

6.1.1.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.6.1.2. 

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

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.6.1.3. 

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

6.2.1.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.6.1.4. 

VPS priemonė: 
„<Žuvininkystei skirtos 
infrastruktūros išsaugojimas 
bei pritaikymas žuvininkystės 
verslo ir visuomenės 
poreikiams>“  
(kodas <BIVP-AKVA-
SAVA-1>) 

6.3.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 
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4.7. Įgyvendinti vietos projektai: 

4.7.1. 

<I> VPS prioritetas: 
Ekonominės plėtros 
skatinimas ŽRVVG 
teritorijoje, plėtojant 
akvakultūros verslą, kuriant 
darbo vietas, gerinant 
socialinę gerovę 

      

4.7.1.1. 

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

6.1.1.Ž 1 103 296,99 18,76 2019-10-16 10.4.1. 

4.7.1.2. 

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

6.1.2.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.7.1.3. 

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

6.2.1.Ž 0 0 0 Nevykdyta 10.4.1. 

4.7.1.4. 

VPS priemonė: 
„<Žuvininkystei skirtos 
infrastruktūros išsaugojimas 
bei pritaikymas žuvininkystės 
verslo ir visuomenės 
poreikiams>“  
(kodas <BIVP-AKVA-
SAVA-1>) 

6.3.2.Ž 1 79 212,11 14,38 2019-06-05 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.  
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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. 
Raseinių žuvininkų 

asociacija 

Kelio Gervinė-
Palovaitis Nr. 7v115 

kapitalinis remontas ir 
jo pritaikymas 

visuomenės 
poreikiams 

79 212,11 
EJRŽF 

6.3.2.Ž 

Kelias Gervinė-Palovaitis Nr. 7v115, tai kelio atkarpa 
jungianti pagrindinį kelią su Paupio tvenkinių 

teritorija. Vietos projekto tikslas – vietos gyventojų ir 
žuvininkystės verslo poreikių tenkinimui skirtos 

infrastruktūros sutvarkymas. 
Pasiekti rezultatai: atliktas Gervinė-Palovaitis Nr. 
7v115 kapitalinis remontas (750 m kelio atkarpos 
kapitalinis remontas), t. y. išasfaltuota 750 m kelio 
atkarpa, pagerinta kelio būklė, užtikrintas saugumas 

vietos gyventojams. 

4.8.1.2. 
UAB „Raseinių 
žuvininkystė“ 

UAB „Raseinių 
žuvininkystė“ 
produktyvios 
investicijos į 
akvakultūrą 

103 296,99 
EJRŽF 

6.1.1.Ž 

Vietos projekto tikslas – tapti dar labiau 
konkurencinga akvakultūros įmone, statant grūdų 

džiovyklą ir sandėlį, apsirūpinant aukštos kokybės ir 
pigesniais pašarais ir sukuriant papildomas darbo 

vietas. 
Pasiekti rezultatai: pastatyta grūdų džiovyklą ir 

sandėlis, sukurtos 2 naujos darbo vietos, padidintas 
įmonės efektyvumas ir sumažintos įmonės sąnaudos. 

4.9. Problemos, su kuriomis susidūrėte <2019 m.> ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos  
4.9.1. Pagrindinė problema, kodėl pareiškėjai nenori teikti vietos projektų, tai naujų darbo vietų kūrimas. 

 

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

5.1. VPS pasiekimų produkto rodikliai  



13 
 

______________________ 

VPS vykdytojos įgalioto atstovo 
parašas ir antspaudas 

 

Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.  

 
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 
6.1.1.Ž 

8.1.2.Ž 
6.1.2.Ž 

8.1.3.Ž 8.2.1.Ž 
6.2.1.Ž 

8.2.2.Ž 8.2.3.Ž 8.3.1.Ž 8.3.2.Ž 
6.3.2.Ž 

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

5.1.1.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

1 0  0    1 2 2 22,22 

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.) 

1 0       1 1 20,00 

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 
papunkčiuose neišvardyti 
asmenys, skaičius (vnt.) 

   0    1 1 1 25,00 
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5.1.2. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1 

5.1.2.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

1 - - - - - - - 1 1 33,33 

5.1.3. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2 

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 0,00 

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 0,00 

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.) 

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

5.1.12.1. 
Baigtų įgyvendinti vietos projektų 
skaičius (vnt.) 

       1 1 1 50,00 

5.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai  

5.4.1. 
Sukurtų naujų darbo vietų (naujų 
etatų) skaičius pagal baigtus 
įgyvendinti vietos projektus (vnt.) 

2 0       2 2 40,00 

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

<2019 m. > 
ataskaitiniais 

metais 

Sąsaja su 
VPS 

įgyvendinimo 
veiksmų 

planu 

Datos 

6.1.1. 

2019 m. viešinimo ir 
gyventojų 
aktyvinimo plano 
sudarymas ir 
tvirtinimas 

10.4.2. 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
2019 m. veiklos viešinimo ir gyventojų aktyvinimo planas 
Svetainės nuorodos:  
http://www.raseiniuzvvg.lt/uploaded/RR%C5%BDRVVG%202019M_%20VIESININMO%20IR%2
0GYVENTOJU%20AKTYVINIMO%20PLANAS(1).pdf  

6.1.2. 

Interneto svetainės 
www.raseiniuzvvg.lt 
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://www.raseiniuzvvg.lt/ 
http://www.raseiniuzvvg.lt/strategija-145-moncula.html 
http://www.raseiniuzvvg.lt/kvietimas-160-moncula.html  
http://www.raseiniuzvvg.lt/ (skiltyse „Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių susirinkimai“; „VVG 
atstovavimas, dalyvavimas renginiuose“; „Renginiai, susiję su VPS įgyvendinimu“). 

6.1.3. 

Socialinio tinklo 
„Facebook“ 
medžiagos 
rengimas, nuolatinis 
joje pateikiamos 

10.4.2. 
2019-01-01 iki 2019-12-31 
Svetainės nuorodos: 
https://www.facebook.com/Raseini%C5%B3-%C5%BDVVG-114664655889820/  

III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS 
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informacijos 
atnaujinimas 

6.1.4. 

Informacinių 
skelbimų,  
pranešimų rengimas, 
siuntimas turimais 
kontaktais (el. 
paštu), straipsnių 
interneto svetainėje 
rengimas 

10.4.2. 
2019-01-01 iki 2019-12-31 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/  

6.1.5. 
Informacinių 
renginių 
organizavimas 

10.4.2. 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
2019-06-12, Mirklių kaimas, Raseinių rajonas 
2019-11-07, Palovaičio kaimas, Raseinių rajonas 
2019-11-29, Gabšių kaimas, Raseinių rajonas 
 
Susitikimo metu susirinkusieji buvo informuoti apie Kvietimą Nr. 3 teikti vietos projektus pagal VPS 
priemonę „Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas ir pritaikymas žuvininkystės verslo ir 
visuomenės poreikiams“, apie Kvietimą Nr. 4 teikti vietos projektus pagal VPS priemones „Žvejybos 
ir akvakultūros produktų perdirbimas“ ir „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose 
skatinimas“ ir apie Kvietimą Nr. 5 teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą“. 
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/mirkliai-2019-06-12-201-moncula.html  
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-11-07-210-moncula.html  
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-11-29-gabsiai-211-moncula.html  

6.1.6. 

VPS eigos 
viešinimo 
pristatymas, 
dalyvaujant NVO, 
RRŽRVVG narių 

10.4.2. 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
2019-04-03 VPS eigos viešinimo pristatymas, dalyvaujant NVO: Paupio kaimo bendruomenėje. 
Taip pat RRŽVVG viešino VPS įgyvendinimo eigą RRŽVVG narių susirinkimuose, valdybos 
posėdžiuose ir kt. renginiuose. 
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susirinkimuose ir kt. 
renginiuose 

Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ (skiltyse „Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių susirinkimai“; „VVG 
atstovavimas, dalyvavimas renginiuose“; „Renginiai, susiję su VPS įgyvendinimu“) 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-04-03-paupys-197-moncula.html  
http://www.raseiniuzvvg.lt/strategija-145-moncula.html 
http://www.raseiniuzvvg.lt/kvietimas-160-moncula.html 

6.2. 

Kitos VPS 
įgyvendinimo 

viešinimo 
priemonės, 

įgyvendintos <2019 
m.> ataskaitiniais 

metais 

Sąsaja su 
VPS 

įgyvendinimo 
veiksmų 

planu 

Datos 
 

6.2.1. - - - 

6.3. 

Mokymai, įvykę 
<2019 m.> 

ataskaitiniais 
metais 

 

Sąsaja su 
VPS 

įgyvendinimo 
veiksmų 

planu 

Kita informacija 
 

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 potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų. 

 
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 
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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. 2019-01-30 
1. VPS (2018 m.) metinės įgyvendinimo ataskaitos 

pristatymas ir patvirtinimas. 
5 / 13 5 / 9 100 / 69,23 

7.1.2. 2019-02-20 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 

grupės valdybos narių rinkimai (vadovaujantis 
įstatų 39. punktu, kuris nustato, kad „ŽRVVG turi 
sudaryti kolegialų ŽRVVG valdymo organą, turintį 
teisę priimti sprendimus dėl projektų (įskaitant 
VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje 
pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos 
plėtros strategijų įgyvendinimas“, susidedantį iš ne 
mažiau kaip 11 narių, atstovaujančių skirtingiems 
sektoriams“). 

5 / 13 5 / 11 100 / 84,62 

7.1.3. 2019-03-25 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 

grupės metinės veiklos ataskaitos už 2018 m. 
svarstymas ir tvirtinimas. 

3. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 
grupės metinės finansinės atskaitomybės už 2018 
m. svarstymas ir tvirtinimas. 

4. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 
grupės revizoriaus rinkimai. 

5. Bendrieji klausimai. 

5 / 13 5 / 10 100 / 76,92 

7.1.4. 2019-12-02 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 5 / 13 5 / 12 100 / 92,31 
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2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 
grupės valdybos narių rinkimai (vadovaujantis 
įstatų 39. punktu, kuris nustato, kad „ŽRVVG turi 
sudaryti kolegialų ŽRVVG valdymo organą, turintį 
teisę priimti sprendimus dėl projektų (įskaitant 
VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje 
pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos 
plėtros strategijų įgyvendinimas“, susidedantį iš ne 
mažiau kaip 11 narių, atstovaujančių skirtingiems 
sektoriams“). 

<...> Vidurkis: 5 / 13 5 / 10,50 100 / 80,77 
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 / 6 1 / 4 1 / 3 

7.2.2. Nauji ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) - - 0 / 1 

7.2.3. Pasitraukę ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) - - 0 / 1 

7.2.4. Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 3 / 6 1 / 4 1 / 3 

7.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:  
5 / 13 
5 / 13 

7.3. Paaiškinimai Narių skaičius / Dalyvavusių skaičius 
 

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 
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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  

 
I II III IV V VI 

8.1.1. 2019-03-08 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 

grupės administracijos darbo reglamento 
svarstymas ir tvirtinimas. 

3. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 
grupės valdybos darbo reglamento svarstymas 
ir tvirtinimas. 

4. Bendrieji klausimai. 

<8> 

<3> <3> <2> 

8.1.2. 2019-05-23 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 

grupės vietos projektų finansavimo sąlygų 
aprašo ir jo priedų priemonei „Žuvininkystei 
skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei 
pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės 
poreikiams“ svarstymas ir tvirtinimas. 

3. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 
grupės Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 
svarstymas ir tvirtinimas. 

<8> 

<4> <3> <1> 

8.1.3. 2019-09-19 
1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
2. VPS administravimą atliekančių darbuotojų 

darbo užmokesčių tvirtinimas. 

<8> 

<4> <3> <1> 

8.1.4. 2019-10-14 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. <9> 
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2. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos 
plėtros 2016 – 2023 m. strategijos keitimo 
svarstymas. 

3. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos 
plėtros 2016 – 2023 m. strategijos Vietos 
projektų atrankos kriterijų keitimas dėl 
sumažintų darbo vietų sukūrimo. 

<5> <3> <1> 

8.1.5. 2019-10-22 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 

grupės vietos projektų finansavimo sąlygų 
aprašo ir jo priedų priemonei „Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas“ 
svarstymas ir tvirtinimas. 

3. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 
grupės vietos projektų finansavimo sąlygų 
aprašo ir jo priedų priemonei „Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose 
skatinimas“ svarstymas ir tvirtinimas. 

4. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 
grupės Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 
svarstymas ir tvirtinimas. 

<8> 

<5> <2> <1> 

8.1.6. 2019-11-20 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 

grupės vietos projektų finansavimo sąlygų 
aprašo ir jo priedų priemonei „Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą“ svarstymas ir 
tvirtinimas. 

3. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos 
grupės Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 
svarstymas ir tvirtinimas. 

<8> 

<5> <2> <1> 

  Vietos projekto atrankos komiteto posėdžiai  



23 
 

______________________ 

VPS vykdytojos įgalioto atstovo 
parašas ir antspaudas 

 

8.1.7. 2019-07-19 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
2. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės valdybos Vietos projektų 
atrankos komiteto posėdžio nario ir nario-
stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo 
deklaracijos pasirašymas. 

3. Paramos vietos projektui „Kelio atkarpos (750 
m) Gervinė-Palovaitis kapitalinis remontas ir jo 
pritaikymas visuomenės poreikiams“, gauto 
Kvietimo Nr. 3 metu, įgyvendinti skyrimo 
svarstymas. 

<8> 

<3> <3> <2> 

8.1.8. 2019-12-18 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
2. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės PAK pirmininko pavaduotojo 
rinkimas. 

3. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės valdybos Vietos projektų 
atrankos komiteto posėdžio nario ir nario-
stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo 
deklaracijos pasirašymas. 

4. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal  Raseinių 
rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės 
vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono 
žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 
vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ 
priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir 
bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas  
BIVP-AKVA-7) atrankos (Kvietimo Nr. 4 
pagal I VPS prioriteto „Ekonominės plėtros 
skatinimas ŽRVVG teritorijoje, plėtojant 
akvakultūros verslą, kuriant darbo vietas, 

<9> 

<5> <1> <3> 
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gerinant socialinę gerovę“ VPS priemonės 
„Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo 
tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) 
ŽRVVG vietos projektų paraiškų kokybės 
vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų 
paraiškų atrankos kriterijų vertinimo ataskaitų 
svarstymas ir tvirtinimas). 

5. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal  Raseinių 
rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės 
vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono 
žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 
vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ 
priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų 
perdirbimas“ (kodas  BIVP-AKVA-3) atrankos 
(Kvietimo Nr. 4 pagal I VPS prioriteto 
„Ekonominės plėtros skatinimas ŽRVVG 
teritorijoje, plėtojant akvakultūros verslą, 
kuriant darbo vietas, gerinant socialinę gerovę“ 
VPS priemonės „Žvejybos ir akvakultūros 
produktų perdirbimas“ (kodas BIVP-AKVA-3) 
ŽRVVG vietos projektų paraiškų kokybės 
vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų 
paraiškų atrankos kriterijų vertinimo ataskaitų 
svarstymas ir tvirtinimas). 

8.1.5. 
Bendro ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje, 

skaičiaus vidurkis 
8,25 

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 
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8.2.1. 
ŽRVVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų 
(vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) 

3 2 3 

<0> iš jų iki 40 m. 
 

<2> iš jų iki 40 m. 
 

<3> iš jų iki 40 m. 

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

<1> iš jų iki 40 m. 
<1> iš jų iki 40 m. 

 
<1> iš jų iki 40 m. 

8.2.3. 
Pasitraukę ŽRVVG valdymo organo nariai  ataskaitiniais metais 
(vnt.) 

0 0 1 

<0> iš jų iki 40 m. 
<0> iš jų iki 40 m. 

 
<1> iš jų iki 40 m. 

8.2.4. 
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: 

 

5 3 3 

<1> iš jų iki 40 m. 
<3> iš jų iki 40 m. 

 <3> iš jų iki 40 m. 

8.2.5. Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: 

 
11 

 
<7> iš jų iki 40 m. 

 
8.3. Paaiškinimai  
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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.)  

0,5 0,25 0,5 0,75 2 

9.2. 
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių 
ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius 
metus) pabaigoje (vnt.) 

1 1 1 1 3 

9.3. 
VPS vykdytojos darbuotojų etatai ataskaitiniais 
metais (vnt.) 

0,5 0,25 0,5 0,75 2 

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

1 1 1 1 3 

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

ĮGYVENDINIMĄ 
 

10. LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

Eil. 
Nr. 

Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai Datos 
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. 
Raseinių rajono ŽRVVG atstovės organizavo 
informacinį renginį „VPS įgyvendinimas. Raseinių 
rajono ŽRVVG teritorijos gyventojų motyvacija 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
Renginio tema: 

RRŽRVVG įgyvendindama VPS 
skatins išryškinti teritorinį 
išskirtinumą, vietos interesų grupių 
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veikti kartu, idėjų generavimas įgyvendinant 2016 – 
2023 m. vietos plėtros strategiją.“. Informacinio 
renginio metu bendruomenės atstovai buvo 
supažindinti su 2016 - 2023 m. VPS įgyvendinimo 
eigos rezultatais. Susitikimo metu vyko diskusijos 
apie VPS numatytų priemonių įgyvendinimo naudą, 
galimybes ir su įgyvendinimo metu susiduriamais 
sunkumais. 
Įgyvendinant VPS priemones 2019 m. buvo vykdyti 
3 kvietimai vietos projektams teikti: „Produktyvios 
investicijos į akvakultūrą“, „Žvejybos ir 
akvakultūros produktų perdirbimas“, „Žmogiškojo 
kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“, 
„Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas 
bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės 
poreikiams“. Gauti 4 vietos projektai, kuriuos 
įgyvendinus bus išnaudotas teritorijos 
išskirtinumas, pranašumas, sudarant galimybę 
įvairinti ir gerinti ekonominę veiklą, didinti vietos 
įmonių konkurencingumą, rinkų paiešką, didinti 
gyventojų užimtumą, kurti darbo vietas, papildomus 
pajamų šaltinius. 
Įgyvendinant VPS priemones, buvo skatinamas 
pareiškėjų bendradarbiavimas kartu, vykdomos 
potencialių pareiškėjų konsultacijos. 

„VPS įgyvendinimas. Raseinių rajono 
ŽRVVG teritorijos gyventojų motyvacija 
veikti kartu, idėjų generavimas įgyvendinant 
2016 – 2023 m. vietos plėtros strategiją.“  
 
2019-08-20 
Renginio vieta: Ariogala, Raseinių rajonas 
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ 
 
2019-06-12 
Renginio vieta: Mirklių kaimas, Raseinių 
rajonas 
http://www.raseiniuzvvg.lt/mirkliai-2019-06-
12-201-moncula.html  
2019-11-07 
Renginio vieta: Palovaičio kaimas, Raseinių 
rajonas 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-11-07-210-
moncula.html  
2019-11-29 
Renginio vieta: Gabšių kaimas, Raseinių 
rajonas 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-11-29-
gabsiai-211-moncula.html 

bendradarbiavimą, skatins projektus, 
kurie galėtų išnaudoti esamus 
išteklius RRŽRVVG teritorijoje: 
          – užtikrinti vietos išteklių 
tinkamą panaudojimą, vietos interesų 
grupių bendradarbiavimą ir veikimą 
kartu, užtikrinant integruotą 
RRŽRVVG teritorijos plėtrą, bus 
skatinamas bendradarbiavimas, 
tinklaveika, plėtojamos vietos 
iniciatyvos, diegiamos inovacijas. 
VPS įgyvendinimo sėkmė priklausys 
nuo to, kiek aktyviai į šį procesą 
įsitraukia vietos gyventojai, todėl 
RRŽRVVG skatins jų 
bendradarbiavimą, veikimą kartu, 
užtikrinant integruotą RRŽRVVG 
teritorijos plėtrą. Įgyvendinant VPS  
priemones, bus skatinamas pareiškėjų 
bendradarbiavimas kartu, vykdomos 
potencialių pareiškėjų konsultacijos. 

–  užtikrinti RRŽRVVG 
teritorijos išskirtinumo ir specifinių 
pranašumų panaudojimą: Raseinių r. 
sav. teritorijoje nėra stambių 
industrinių objektų, didžiąją 
teritorijos dalį užima dirbamos žemės 
ir ganyklos ir vyrauja kaimo verslai. 
Įgyvendinant VPS pasirinkti 
prioritetai ir priemonės turės 
tiesioginės įtakos RRŽRVVG 
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teritorijos išskirtinumui, bus 
įgyvendinami vietos projektai, skirti 
žuvininkystės regiono ekonominei ir 
socialinei plėtrai. Įgyvendinant VPS I 
prioriteto „Ekonominės plėtros 
skatinimas ŽRVVG teritorijoje, 
plėtojant akvakultūros verslą, kuriant 
darbo vietas, gerinant socialinę 
gerovę“ priemones: 1.1. priemonę. 
Produktyvios investicijos į 
akvakultūrą; 1.2. priemonę. Žvejybos 
ir akvakultūros produktų perdirbimas; 
1.3. priemonę. Žmogiškojo kapitalo ir 
bendradarbiavimo tinkluose 
skatinimas; 1.4. priemonę. 
Žuvininkystei skirtos infrastruktūros 
išsaugojimas bei pritaikymas 
žuvininkystės verslo ir visuomenės 
poreikiams bus išnaudotas teritorijos 
išskirtinumas, pranašumas, sudarant 
galimybę įvairinti ir gerinti 
ekonominę veiklą, didinti vietos 
įmonių konkurencingumą, rinkų 
paiešką, didinti gyventojų užimtumą, 
kurti darbo vietas, papildomus pajamų 
šaltinius. 

10.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

10.2.1. 

RRŽRVVG, taikydama principą „iš apačios į 
viršų“, 2019 m. VPS įgyvendinimo laiką laikėsi šio 
principo, į atskirus VPS įgyvendinimo procesus 
įtraukdama bendruomenines organizacijas, NVO, 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
 
2019-09-21 
Renginio vieta: Raseiniai 

Įgyvendindama VPS RRŽRVVG į 
atskirus VPS įgyvendinimo procesus 
įtrauks bendruomenines organizacijas, 
NVO, kitus pilietinės visuomenės, 
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kitus pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios 
atstovus.  
1. RRŽRVVG organizavo susitikimus, taikant 
įvairias darbo formas, tokias kaip: grupines 
diskusijas, informacinius renginius su RRŽRVVG 
teritorijoje veikiančiomis NVO, verslo atstovais, 
siekiant pristatyti VPS strategijos įgyvendinimo 
eigą, prioritetus, priemones, kvietimų teikti vietos 
projektus dokumentaciją. Organizavo renginius 
tema „Susitikimas su bendruomeninių organizacijų 
ir kitų pilietinės visuomenės atstovais skatinant 
idėjų generavimą, veikimą kartu įgyvendinant 
vietos plėtros 2016-2023 m. strategiją“. 
 
 
 
 
 
 
2. RRŽRVVG administracijos darbuotojai visą 
informaciją apie kvietimus teikti vietos projektų 
paraiškas informavo interneto svetainėse 
www.raseiniuzvvg.lt, www.nma.lt ir vietos 
spaudoje – „Naujas Rytas“ ir „Alio, Raseiniai“. 
 
 
 
3. Tvirtinant vietos projektus, sprendimą dėl jų 
finansavimo priėmė RRŽRVVG valdyba, kuri 
atstovauja visų sektorių interesams. Atrankos 
posėdžiuose taip pat  dalyvavo atstovė iš 

http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-09-21-
raseiniai-204-moncula.html  
 
2019-06-12 
Renginio vieta: Mirklių kaimas, Raseinių 
rajonas 
http://www.raseiniuzvvg.lt/mirkliai-2019-06-
12-201-moncula.html  
2019-11-07 
Renginio vieta: Palovaičio kaimas, Raseinių 
rajonas 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-11-07-210-
moncula.html  
2019-11-29 
Renginio vieta: Gabšių kaimas, Raseinių 
rajonas 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-11-29-
gabsiai-211-moncula.html  
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/3-kvietimas-198-
moncula.html 
http://www.raseiniuzvvg.lt/4-kvietimas-205-
moncula.html 
http://www.raseiniuzvvg.lt/5-kvietimas-206-
moncula.html 
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-07-19-
atrankos-komiteto-posedis-200-moncula.html 

verslo ir vietos valdžios atstovus, 
vykdydama šią veiklą:  
1. RRŽRVVG aktyvins gyventojus, 
kad jie dalyvautų kvietimų teikti 
vietos projektus dokumentacijos 
rengime. RRŽRVVG organizuos 
susitikimus, taikant įvairias darbo 
formas, tokias kaip: grupines 
diskusijas, informacinius renginius, 
darbo grupių susitikimus su 
RRŽRVVG teritorijoje veikiančiomis 
NVO, valdžios, verslo atstovais, 
siekiant pristatyti VPS strategijos 
įgyvendinimo eigą, prioritetus, 
priemones, kvietimų teikti vietos 
projektus dokumentaciją ir kt. Kvies 
visus teikti siūlymus kvietimų teikti 
vietos projektus dokumentacijai, 
minėtos dokumentacijos projektai bus 
skelbiami viešai interneto svetainėse 
www.raseiniuzvvg.lt, www.nma.lt. 
Bus sudarytos sąlygos visiems 
norintiems išsakyti pastabas, 
nuomonę (žodžiu ir raštu), į jų 
nuomonę bus atsižvelgta, atliekamos 
korektūros, sudarytos sąlygos 
dalyvauti, priimant sprendimus dėl 
kvietimų teikti vietos projektus 
dokumentacijos tvirtinimo; 
2. Prieš paskelbiant kvietimus teikti 
vietos projektų paraiškas, RRŽRVVG 
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Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA), 
valdybos nariai, projektų vertintojai bei patys 
pareiškėjai. Pastarieji turėjo galimybę išreikšti savo 
nuomonę, įsitikinti projekto atrankos skaidrumu. 
 
5. RRŽRVVG viešųjų ryšių specialistas aktyvino 
gyventojus ir organizacijas, teikė konsultacijas 
vietose. VPS įgyvendinimo metu RRŽRVG 
administracijos darbuotojai nuolatos bendravo su 
visų sektorių atstovais, teikė jiems nuolatines 
konsultacijas. Buvo organizuojami informaciniai 
renginiai 

http://www.raseiniuzvvg.lt/atrankos-
komiteto-posedis-2019-12-18-209-
moncula.html  
 
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ (skiltyje 
„Renginiai, susiję su VPS įgyvendinimu“) 
 

organizuos informacinius renginius, 
viešinant visą reikiamą informaciją 
pareiškėjams. Bus pristatoma detali 
informacija apie VPS prioritetų, 
priemonių, veiklos tikslus, 
tinkamumo sąlygas pareiškėjams, 
atrankos kriterijus ir kt. jiems būtiną 
informaciją, kad  kuo platesnis 
pareiškėjų ratas pateiktų vietos 
projektų paraiškas. RRŽRVVG 
administracijos darbuotojai teiks 
konsultacijas paraiškų pildymo 
klausimais, kad pareiškėjas gautų visą 
reikiamą informaciją ir galėtų pateikti 
geresnės kokybės vietos projektų 
paraiškas. Visą informaciją apie 
kvietimus teikti vietos projektų 
paraiškas RRŽRVVG informuos 
visuomenę interneto svetainėse 
www.raseiniuzvvg.lt, www.nma.lt, 
regioninėje spaudoje.  
3. Tvirtinant vietos projektus, 
sprendimą dėl jų finansavimo priims 
RRŽRVVG valdyba, kuri atstovauja 
visų sektorių interesams. Atrankos 
posėdžiuose taip pat  dalyvaus 
atstovai iš Nacionalinės mokėjimo 
agentūros (toliau – NMA), valdybos 
nariai, projektų vertintojai bei patys 
pareiškėjai. Pastarieji turės galimybę 
išreikšti savo nuomonę, įsitikinti 
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projekto atrankos skaidrumu. 
Informacija apie valdybos priimtus 
sprendimus dėl vietos projektų 
atrankos bus viešinama interneto 
svetainėse: www.raseiniuzvvg.lt, 
www.nma.lt. 
5. Įgyvendinant VPS vietos gyventojų 
aktyvinimo darbą koordinuos 
RRŽRVVG administracija. Viešųjų 
ryšių specialistas aktyvins gyventojus 
ir organizacijas, teiks konsultacijas 
vietose. VPS įgyvendinimo metu 
VVG 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. 

10.3. Partnerystės principas 

10.3.1. 

Įgyvendinant VPS RRŽRVVG laikėsi LEADER 
metodo partnerystės principo, grindžiant atvirumu, 
partnerių įtraukimu, skaidrumu, tarpusavio 
atsakomybe. RRŽRVVG konstruktyviai dirba su 
visais sektorių atstovais: pilietinės visuomenės, 
verslo ir vietos valdžios. 2019 m. RRŽRVVG 
išrinko naują vietos valdžios sektoriaus atstovą. 
 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
Renginio tema:  
„Susitikimas su RRŽRVVG teritorijos 
bendruomeninių organizacijų, verslo ir 
valdžios atstovais skatinant idėjų generavimą 
įgyvendinant vietos plėtros 2016–2023 m. 
strategiją“. 
 
2019-04-03 

Įgyvendinant VPS bus laikomasi 
LEADER metodo partnerystės 
principo, grindžiant atvirumu, 
partnerių įtraukimu, skaidrumu, 
tarpusavio atsakomybe. RRŽRVVG 
sieks konstruktyviai dirbti su visų 
sektorių atstovais: pilietinės 
visuomenės, verslo ir vietos valdžios: 
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RRŽRVVG organizavo susitikimus su potencialiais 
projektų teikėjais ir vykdytojais, vietos 
verslininkais, valdžios ir pilietinės visuomenės 
atstovais. Susitikimų metu buvo aptariamos 
projektų idėjos, buvo ieškoma bendrų plėtros 
krypčių ir galimybių pasinaudoti jau turimais 
ištekliais. 
 
 

Renginio vieta: Paupio kaimas, Raseinių 
rajonas 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-04-03-
paupys-197-moncula.html  
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ (skiltyje 
„Renginiai, susiję su VPS įgyvendinimu“) 
 

 Siekiant užtikrinti 
lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią 
RRŽRVVG veiklą, ne rečiau kaip kas 
3 metus pasikeis mažiausiai 1/3 narių, 
tačiau ne mažiau kaip po vieną iš 
kiekvieno – pilietinės visuomenės, 
verslo ir vietos valdžios – sektoriaus 
atstovą. Taip bus užtikrinta būtina 
valdybos narių rotacija ir visų trijų 
sektorių sprendimų priėmimas. 

 RRŽRVVG organizuos 
mokymus, susitikimus su 
potencialiais projektų teikėjais ir 
vykdytojais, vietos verslininkais, 
valdžios ir pilietinės visuomenės 
atstovais. Susitikimų metu bus 
aptariamos projektų idėjos, ieškoma 
bendrų plėtros krypčių ir galimybių 
pasinaudoti jau turimais ištekliais. 
Mokymų metu bus suteikiama visa 
reikalinga informacija vietos 
projektams rengti ir įgyvendinti. 

10.4. Vietos finansavimo ir valdymo principas 

10.4.1. 

RRŽRVVG, įgyvendindama VPS, užtikrino vietos 
finansavimo ir valdymo principo laikymąsi. Savo 
interneto tinklalapyje www.raseiniuzvvg.lt ir 
socialiniame tinkle Facebook sukurta atskira 
nuoroda, kurioje pateikta informacija apie vietos 
projektų finansavimą taip pat pateikiama visa 
informacija apie ES ir kitus fondus, jų finansavimo 
galimybes. 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/3-kvietimas-198-
moncula.html 
http://www.raseiniuzvvg.lt/4-kvietimas-205-
moncula.html 
http://www.raseiniuzvvg.lt/5-kvietimas-206-
moncula.html 

RRŽRVVG, įgyvendindama VPS, 
užtikrins vietos finansavimo ir 
valdymo principo laikymąsi:  

– savo interneto 
tinklalapyje www.raseiniuzvvg.lt ir 
socialiniame tinkle Facebook sukurs 
atskirą paskirą vietos finansavimo 
mechanizmų paieškai, kurioje bus 
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RRŽRVVG nuolat tarpininkauja tarp projektų 
tiekėjų, padeda generuoti galimas projektų idėjas, 
konsultuoja idėjų finansavimo klausimais. Už šią 
veiklą yra atsakingas VPS administravimo vadovas. 
Jis konsultavimus vykdo telefonu, RRŽRVVG ofise 
asmeniškai. 

https://www.facebook.com/Raseini%C5%B3-
%C5%BDVVG-114664655889820/  
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/  
 
http://www.raseiniuzvvg.lt/konsultacijos-
177-moncula.html  
 

pateikiama visa informacija apie ES 
ir kitus fondus, jų finansavimo 
galimybes. Šioje paskyroje vietos 
gyventojai, NVO, kaimo 
bendruomenės, jaunimo 
organizacijos, verslininkai ir kt. ras 
visą jiems reikalingą informaciją apie 
galimybes gauti finansinę paramą 
savo idėjų įgyvendinimui; 

– nuolat tarpininkaus tarp 
projektų partnerių, tiekėjų, padės 
generuoti galimas projektų idėjas, 
suvienydama partnerių išteklius, 
konsultuos idėjų finansavimo 
klausimais ir taip užtikrins bendrą 
užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių 
sprendimą. RRŽRVVG 
administracijoje už šią veiklą bus 
atsakingas asmuo, kuris vykdys šią 
funkciją. 

 
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. 
1. RRŽRVVG 2019 m. užtikrino, kad valdyba 
atstovautų skirtingiems sektoriams: pilietinės 
visuomenės, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo, 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ 

Įgyvendindama VPS ir siekdama 
jos tikslų, RRŽRVVG į atskirus 
VPS administravimo ir 
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vietos valdžios atstovams. Valdyboje išlaikyta lyčių 
pusiausvyra bei jaunimo atstovai valdyboje sudaro 
privalomą procentą. Iš viso jaunimo valdyboje yra 7 
asmenys. 
 
 
 
2. RRŽRVVG organizavo informacinius renginius, 
kuriuose buvo kviečiama teikti vietos projektų 
paraiškas. Visa jaunimui (14 iki 29 m.), jauniems 
asmenims (30 iki 40 m.) reikalinga informacija apie 
VPS kvietimų dokumentaciją, vietos projektų rengimą, 
įgyvendinimą pasiekiama interneto puslapyje 
www.raseiniuzvvg.lt bei socialinio tinklo Facebook 
paskyroje. 
 
3. RRŽRVVG kvietė projektų pareiškėjus (30 iki 40 
m.) dalyvauti projektų atrankos posėdžiuose, kad 
susipažintų su projektų atrankos procedūromis, 
pagrįstų savo projekto idėjas, įsitikintų projektų 
atrankos skaidrumu. 
 
5. Vykdant RRŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo 
skatinimo veiklas ir siekiant aktyvinti jaunimą, 
RRŽRVVG viešųjų ryšių specialistas rengė 
susitikimus su jaunimu. Buvo organizuojamas 
viešinimo renginys 

http://www.raseiniuzvvg.lt/nariai-140-
moncula.html 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ (skiltyse 
„Valdybos posėdžiai“, „Visuotiniai narių 
susirinkimai“) 
 
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ (skiltyje 
„Renginiai, susiję su VPS įgyvendinimu“) 
 
 
 
 
 
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/atrankos-
komiteto-posedis-2019-12-18-209-
moncula.html 
 
 
Renginio tema: 
„2016-2023 m. vietos plėtros strategijoje 
numatytų prioritetų ir priemonių, kurios 
nukreiptos į jaunimo problemas, pristatymas, 
idėjų generavimas įgyvendinant VPS.“ 
 
2019-11-29 
Renginio vieta: Gabšių kaimas, Raseinių 
rajonas 

įgyvendinimo procesus įtrauks 
jaunus žmones: 

1. RRŽRVVG užtikrins, kad 
valdyba atstovautų skirtingiems 
sektoriams: pilietinės visuomenės, 
žvejybos ir (arba) akvakultūros 
verslo, vietos valdžios atstovams. 
Valdyboje būtų išlaikyta lyčių 
pusiausvyra bei jaunimo atstovai 
valdyboje sudarytų privalomą 
procentą. 

2. RRŽRVVG organizuos 
mokymus, informacinius renginius, 
kviesdama teikti vietos projektų 
paraiškas, kad visa jaunimui (14 iki 
29 m.), jauniems asmenims (30 iki 
40 m.) reikalinga informacija apie 
VPS kvietimų dokumentaciją, 
vietos projektų rengimą, 
įgyvendinimą pasiektų juos 
interneto puslapyje 
www.raseiniuzvvg.lt bei socialinio 
tinklo Facebook jaunimui sukurtoje 
paskyroje.  

3. RRŽRVVG kvies projektų 
pareiškėjus (14 iki 29 m., 30 iki 40 
m.) dalyvauti projektų atrankos 
posėdžiuose, kad susipažintų su 
projektų atrankos procedūromis, 
pagrįstų savo projekto idėjas, 
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http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-11-29-
gabsiai-211-moncula.html  

įsitikintų projektų atrankos 
skaidrumu. 

5. Vykdant ŽRVVG teritorijos 
gyventojų aktyvumo skatinimo 
veiklas ir siekiant aktyvinti 
jaunimą, RRŽRVVG viešųjų ryšių 
specialistas rengs susitikimus su 
jaunais žmonėmis (14 iki 29 m., 30 
iki 40 m.). Jaunimas bus 
skatinamas vystyti verslą, kurti 
darbo vietas, todėl jauni 
verslininkai (14 iki 29 m., 30 iki 40 
m.) bus konsultuojami, rengiant 
vietos projektų paraiškas, 
įgyvendinant projektus. 
RRŽRVVG organizuos viešinimo 
renginius: seminarus, 
konferencijas, susitikimus su kitų 
RRŽRVVG atstovais, 
supažindinant juos su projektais ir 
novatoriškomis idėjomis. 

11.2. Kultūra 

11.2.1. 

Įgyvendinant VPS buvo teikiama informacija apie 
kultūros vystymosi principus, akcentuojama jų svarba 
projekto veikloje. Visuose VPS įgyvendinimo etapuose 
dėmesys yra skiriamas, kad įgyvendinami projektai 
didintų kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo 
pridedamąją vertę, kad į projektų atrankos procesus 
būtų kuo aktyviau įtraukiami asmenys, turintys 
gebėjimų kultūros srityje. Projekto teikėjams buvo 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
Renginio tema: 
„RRŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų 
bendruomenių kultūrinės tapatybės 
stiprinimas, bendruomeniškumo ir 
pilietiškumo skatinimas, projektų idėjų 
generavimas įgyvendinant vietos plėtros 
2016-2023 m. strategiją“ 
 

Įgyvendinant VPS bus teikiama 
informacija apie kultūros 
vystymosi principus, akcentuojama 
jų svarba projekto veikloje, 
kultūrinės veiklos palaikymas bus 
užtikrintas VPS įgyvendinimo 
metu. Visuose VPS įgyvendinimo 
etapuose dėmesys bus skiriamas, 
kad įgyvendinami projektai didintų 
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teikiama metodinė pagalba visais jiems rūpimais 
klausimais. 
RRŽVVG administracija organizavo renginį 
tema „RRŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų 
bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, 
bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas, 
projektų idėjų generavimas įgyvendinant vietos plėtros 
2016-2023 m. strategiją“. Susitikimo dalyviai buvo 
supažindinti su aktualiausia VPS vykdymo informacija 
bei problematika. 

2019-06-12 
Renginio vieta: Mirklių kaimas, Raseinių 
rajonas. 
http://www.raseiniuzvvg.lt/mirkliai-2019-06-
12-201-moncula.html  

kaimo gyventojų kultūrinio 
gyvenimo pridedamąją vertę, kad į 
projektų atrankos procesus būtų 
kuo aktyviau įtraukiami asmenys, 
turintys gebėjimų kultūros srityje, 
kad projekto teikėjams būtų 
teikiama metodinė pagalba šiais 
klausimais. 

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

11.3.1. 

Įgyvendinamos VPS priemonės turi teigiamą poveikį 
darnia, vystymuisi RRŽRVVG teritorijoje. Kvietimų 
teikti vietos projektus, vietos projektų atrankos, 
įgyvendinimo bei gyventojų aktyvumo skatinimo metu, 
ypatingas dėmesys buvo skiriamas tam, kad 
įgyvendinama VPS neturėtų neigiamos įtakos 
teritorijos darniam vystymuisi ir jos aplinkos būklei. 
RRŽRVVG rengė susitikimus su gyventojais, teikė 
jiems konsultacijas įvairiais klausimais. Buvo 
suorganizuotas renginys tema „Darnus vystymasis, 
įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo 
veiksmus“. 
 
 
Vykdant paraiškų atranką, buvo vertinama ar vietos 
projektas neturės neigiamos įtakos RRŽRVVG 
teritorijos darniam vystymuisi ir jos aplinkos būklei. 
Vietos projektų atrankos metu atrankos komisijų 
posėdžiuose valdybos nariai tvirtino vietos projektus, 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
Renginio tema: „Darnus vystymasis, įskaitant 
aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo 
veiksmus“ 
 
2019-11-07 
Renginio vieta: Palovaičio kaimas, Raseinių 
rajonas 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-11-07-210-
moncula.html  
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ 
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-07-19-
atrankos-komiteto-posedis-200-moncula.html 
http://www.raseiniuzvvg.lt/atrankos-
komiteto-posedis-2019-12-18-209-
moncula.html 

Įgyvendinamos VPS priemonės 
turės teigiamą poveikį darniam 
vystymuisi RRŽRVVG teritorijoje. 
Visuose VPS įgyvendinimo 
etapuose, t. y. kvietimų teikti vietos 
projektus, vietos projektų atrankos, 
įgyvendinimo bei rezultatų sklaidos 
ir gyventojų aktyvumo skatinimo 
metu, ypatingas dėmesys bus 
skiriamas tam, kad įgyvendinama 
VPS neturėtų neigiamos įtakos 
teritorijos darniam vystymuisi ir jos 
aplinkos būklei. Skatindama 
gyventojus dalyvauti VPS 
įgyvendinime, RRŽRVVG rengs 
susitikimus, mokymus, 
konsultacijas gyventojams. 
 
Kvietimų dokumentacijoje 
pareiškėjams, teikiantiems vietos 
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kurie neturi neigiamos įtakos RRŽRVVG teritorijos 
darniam vystymuisi ir jos aplinkos būklei. 
 
Dėmesys buvo skiriamas projektams, kurie prisidėjo 
prie darnaus vystymosi, aplinkos būklės gerinimo ir jie 
yra viešinami interneto svetainėje www.raseiniuzvvg.lt 
ir socialinio tinklo Facebook paskyroje. 
 

 
 
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ 
 
http://www.raseiniuzvvg.lt/igyvendinti-
projektai-149-moncula.html  
 
https://www.facebook.com/Raseini%C5%B3-
%C5%BDVVG-114664655889820/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projektų paraiškas, ir, vykdant 
paraiškų atranką, bus vertinama ar 
vietos projektas neturės neigiamos 
įtakos RRŽRVVG teritorijos 
darniam vystymuisi ir jos aplinkos 
būklei. Vietos projektų atrankos 
metu atrankos komisijų 
posėdžiuose dalyvaus valdybos 
nariai, kurie turi gebėjimų darnaus 
vystymosi ir aplinkos apsaugos 
srityse. 
 
VPS rezultatų sklaidos metu 
ypatingas dėmesys bus skiriamas 
projektams, kurie prisidėjo prie 
darnaus vystymosi, aplinkos būklės 
gerinimo, jie bus viešinami 
interneto svetainėse: 
www.raseiniuzvvg.lt, socialinio 
tinklo Facebook paskyroje, 
www.raseiniai.lt,  www.nma.lt bei 
vietos žiniasklaidoje. RRŽRVVG 
viešųjų ryšių specialistas telks ir 
skatins gyventojus veikti kartu, 
siekiant RRŽRVVG teritorijos 
darnaus vystymosi ir aplinkos 
būklės gerinimo. 

11.4. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas 

11.4.1. 
 
Įgyvendinant VPS RRŽRVVG užtikrino šio 
horizontalaus principo įgyvendinimą. Įgyvendinant šį 

2019-01-01 iki 2019-12-31 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ 

Įgyvendinant VPS RRŽRVVG 
užtikrins šio horizontalaus principo 
įgyvendinimą.  Įgyvendinant šį 
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principą, buvo atsižvelgiama į moterų ir vyrų žinias, 
interesus, patirtį, jų vaidmenis, kad abi lytys galėtų 
pasinaudoti VPS teikiamomis galimybėmis ir 
rezultatais, neatsižvelgiant į jų lytį, tautybę, rasinę ar 
etninę kilmę, kalbą, religiją, tikėjimą, įsitikinimus ar 
pažiūras, negalią, socialinę padėtį, amžių arba 
seksualinę orientaciją. 
 
 
Organizuojant  RRŽRVVG valdymo organo darbą ir 
siekiant moterų ir vyrų lygių galimybių ir 
nediskriminavimo principo įgyvendinimo, buvo 
vadovaujamasi įstatuose įtvirtinta nuostata, kad 
RRŽRVVG valdymo organe – valdyboje vyrų ar 
moterų santykis yra 60/40 proc. bet kurios lyties 
atstovų. Visiems RRŽRVVG nariams buvo sudarytos 
vienodos galimybės būti renkamiems į valdybą ir 
visiems jo nariams buvo užtikrintos vienodos 
galimybės dalyvauti RRŽRVVG veikloje bei 
sprendimų priėmime. 
 
Tvirtinant vietos projektus, RRŽRVVG valdyba 
užtikrino šio principo taikymą, dalyvavimą visiems 
pareiškėjams projektų atrankos posėdžiuose ir parama 
vietos projektams buvo skiriama, nepažeidžiant vyrų ir 
moterų, jaunimo, pagyvenusiųjų ir kitų socialinių 
demografinių grupių žmonių lygių galimybių principo. 
 
RRŽRVVG teritorijos gyventojams buvo 
organizuojami renginiai, susiję su moterų ir vyrų lygių 
galimybių ir nediskriminavimo skatinimo dėl tautinės 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/nariai-140-
moncula.html  
http://www.raseiniuzvvg.lt/valdybos-
posedziu-protokolai-153-moncula.html 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-07-19-
atrankos-komiteto-posedis-200-moncula.html 
http://www.raseiniuzvvg.lt/atrankos-
komiteto-posedis-2019-12-18-209-
moncula.html 
 
Renginio  tema: 
„Moterų ir vyrų lygių  galimybių ir 
nediskriminavimo skatinimas, idėjų 

principą, bus atsižvelgiama į 
moterų ir vyrų žinias, interesus, 
patirtį, jų vaidmenis, kad abi lytys 
galėtų pasinaudoti VPS 
teikiamomis galimybėmis ir 
rezultatais, neatsižvelgiant į jų lytį, 
tautybę, rasinę ar etninę kilmę, 
kalbą, religiją, tikėjimą, 
įsitikinimus ar pažiūras, negalią, 
socialinę padėtį, amžių arba 
seksualinę orientaciją. 
 
Organizuojant  RRŽRVVG valdymo 
organo darbą ir siekiant moterų ir 
vyrų lygių galimybių ir 
nediskriminavimo principo 
įgyvendinimo, bus vadovaujamasi 
įstatuose įtvirtinta nuostata, kad 
RRŽRVVG valdymo organe – 
valdyboje vyrų ar moterų santykis 
yra 60/40 proc. bet kurios lyties 
atstovų. Visiems RRŽRVVG 
nariams bus sudarytos vienodos 
galimybės būti renkamiems į 
valdybą ir visiems jo nariams bus 
užtikrintos vienodos galimybės 
dalyvauti RRŽRVVG veikloje bei 
sprendimų priėmime. 
 
Tvirtinant vietos projektus, 
RRŽRVVG valdyba užtikrins šio 
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kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus 
(išskyrus jaunų žmonių pozityviąją diskriminaciją, kuri 
yra leidžiama įgyvendinant VPS), šeimyninės padėties, 
lytinės orientacijos klausimais. Gyventojų aktyvumo 
skatinimo metu RRŽRVVG buvo skiriamas vienodas 
dėmesys tiek vyrų, tiek moterų aktyvinimui, didinant 
gyventojų sąmoningumą šioje srityje. Raseinių rajono 
ŽRVVG administracija organizavo renginį Viduklėje, 
kur susirinkusiesiems buvo pristatytas pranešimas 
pagal LEADER metodo Horizontaliuosius 
principus „Moterų ir vyrų lygių galimybių ir 
nediskriminavimo skatinimas, idėjų generavimas 
įgyvendinant vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategiją“, 
kuris viešinamas ir internetinėje svetainėje 
www.raseiniuzvvg.lt. 

generavimas įgyvendinant  vietos plėtros 
2016–2023 m. strategiją“. 
 
2019-05-19 
Renginio vieta: Viduklė, Raseinių rajonas 
http://www.raseiniuzvvg.lt/2019-05-15-
vidukle-212-moncula.html 
 
 

principo taikymą, dalyvavimą 
visiems pareiškėjams projektų 
atrankos posėdžiuose ir kad parama 
vietos projektams bus skiriama, 
nepažeidžiant vyrų ir moterų, 
jaunimo, pagyvenusiųjų ir kitų 
socialinių demografinių grupių 
žmonių lygių galimybių principo. 
 
Vykdant RRŽRVVG teritorijos 
gyventojų aktyvumo skatinimo 
veiklas, RRŽRVVG teritorijos 
gyventojams bus organizuojami 
renginiai, mokymai, seminarai, 
susiję su moterų ir vyrų lygių 
galimybių ir nediskriminavimo 
skatinimo dėl tautinės kilmės, 
religijos ar įsitikinimų, negalios, 
amžiaus (išskyrus jaunų žmonių 
pozityviąją diskriminaciją, kuri yra 
leidžiama įgyvendinant VPS), 
šeimyninės padėties, lytinės 
orientacijos klausimais. Gyventojų 
aktyvumo skatinimo metu 
RRŽRVVG numato vienodą 
dėmesį skirti tiek vyrų, tiek moterų 
aktyvinimui, didinant gyventojų 
sąmoningumą šioje srityje, 
RRŽRVVG plačiai vykdys 
švietėjišką, aiškinamąją veiklą, 
pateiks lygių galimybių ir 
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nediskriminavimo principo 
laikymosi reikalavimus. 
Informacija apie šio principo 
taikymą, vietos projektų 
pavyzdžiai, susiję su moterų ir vyrų 
lygių galimybių ir 
nediskriminavimo klausimais, bus 
viešinami RRŽRVVG renginiuose, 
mokymuose, seminaruose, 
internetinėje svetainėje 
www.raseiniuzvvg.lt. 

 
VI DALIS. KITA INFORMACIJA 

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

Eil. 
Nr. 

Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai 
Datos 

Nuo kada iki kada buvo 
vykdoma 

Sąsaja su VPS nuostatomis 
Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies 

teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais 
metais 

I II III IV 

12.1. 
Pradėta rengti metinė VPS įgyvendinimo ataskaita. 
(pateikta ataskaita) 
http://www.raseiniuzvvg.lt/  

2019-01-01 iki  
2019-12-31 

RRŽRVVG už VPS įgyvendinimo 
rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS 
įgyvendinimo vidaus stebėsenos 
veiksmus, atsiskaitys, teikdama metines 
VPS įgyvendinimo ataskaitas. 
RRŽRVVG, vadovaudamasi metiniais 
VPS įgyvendinimo rezultatais, rengia ir 
iki kiekvienų einamųjų metų vasario 1 d. 
pateikia NMA metinę VPS įgyvendinimo 
ataskaitą už praėjusius kalendorinius 
metus ir ją viešina. 



41 
 

______________________ 

VPS vykdytojos įgalioto atstovo 
parašas ir antspaudas 

 

12.2. 

Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita parengta RRŽRVVG 
administracijos darbuotojų (VPS administravimo vadovas, 
finansininkas, viešųjų ryšių specialistas). 
(pateikta ataskaita) 

2019-01-01 iki 
2019-12-31 

 

Už informacijos, reikalingos VPS 
įgyvendinimui užtikrinti ir stebėsenai 
atlikti bei ataskaitai parengti, rinkimą, 
sisteminimą ir analizę bei papildomų 
tyrimų, susijusių su VPS įgyvendinimu, 
organizavimą bus atsakingi RRŽRVVG 
administracijos darbuotojai (VPS 
administravimo vadovas, finansininkas, 
viešųjų ryšių specialistas). 

12.3. 
VPS viešųjų ryšių specialistas viešina VPS metinę įgyvendinimo 
ataskaitą. 

2019-01-01 iki 
2019-12-31 

 

VPS viešųjų ryšių specialistas, kuris bus 
pavaldus VPS administravimo vadovui, 
viešins VPS įgyvendinimo ataskaitas.  

 

VPS administravimo vadovas: 
Gavęs RRŽRVVG valdybos pritarimą, informavo NMA ir ŽŪM apie 
VPS įgyvendinimo problemas, o taip pat teikė joms siūlymus dėl jų 
sprendimo. Pasiūlymus teikė NMA ir ŽŪM organizuojamuose 
renginiuose. 
 
VPS administratorius: 
1. Vykdė VPS įgyvendinimą; 
2. Rengė Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją; 
3. Atliko vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimą; 
4. Parengė projektų paraiškos vertinimo ataskaitas; 
5. Teikė informacinę, konsultacinę pagalbą pareiškėjams paraiškų 
rengimo klausimais. 
 
VPS finansininkas (buhalteris): 
1. Tvarkė VPS ir kitas VVG sąskaitas, finansinius srautus bei 
apskaitos dokumentus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;  
2. Tvarkė RRŽRVVG apskaitą pagal LR įstatymus, rengė ir teikė 
finansines ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio 

2019-01-01 iki 
2019-12-31 

VPS administravimo vadovas, VPS 
finansininkas ir VPS viešųjų ryšių 
specialistas, kurie yra susiję su VPS 
administravimu, vykdys nuolatinį VPS 
įgyvendinimo valdymą ir stebėseną pagal 
funkcijas aprašytas 13.1 punkte. 
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socialinio draudimo fondo valdybai, taip pat kitoms institucijoms, 
turinčioms teisę reikalauti atitinkamų ataskaitų; 
3. Kontroliavo išlaidas patvirtinančių dokumentų atitikimą, duomenų 
teisingumą;  
4. Rengė tarpinius VPS mokėjimo prašymus paramos sutartyje 
numatytu laiku; 
5. Pildė darbo laiko apskaitos žiniaraščius. 
 
VPS viešųjų ryšių specialistas: 
1. Rengė, platino informaciją apie RRŽRVVG veiklą įgyvendinant 
VPS; 
2. Organizavo informacinius renginius, pristatant RRŽRVVG veiklą 
įgyvendinant VPS; 
3. Rengė ir teikė informaciją RRŽRVVG interneto svetainėje apie 
VPS įgyvendinimą 

 
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. 

2019 m. birželio 21 d. vykusios apskritojo stalo diskusijos metu buvo 
iškeltas klausimas dėl per didelio VPS patvirtintų darbo vietų 

skaičiaus, t. y. Veiksmų programoje numatyta siektina reikšmė 
sukurti tik 69 darbo vietas, apskaičiuota, kad įgyvendinant visas VPS 
planuojama sukurti 110 darbo vietų Nacionalinė mokėjimo agentūra 
prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) atliko 9 žuvininkystės 

vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) 

9 ir 12 
Agentūra ir 
Ministerija 

2019-11-15 
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įgyvendinimo rezultatų ir tikslų pasiekimų analizę ir nustatė, jog VPS 
įgyvendinimo rezultato siektina reikšmė – sukurtos darbo vietos – yra 

daug didesnė, nei numatyta Veiksmų programoje, todėl šis rodiklis 
gali turėti neigiamos įtakos VPS įgyvendinimui bei tikslų pasiekimui, 
tačiau vadovaujantis VPS administravimo taisyklių 53.3 papunkčiu, 

atliekant tikslinį vertinimą VPS numatytų rodiklių reikšmių sumažinti 
negalima: rodiklių reikšmės gali būti keičiamos ir (arba) mažinamos 

tik po tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo. 
NMA informavo, jog 2019 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl žemės ūkio ministro 
2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-5 „dėl Lietuvos žuvininkystės 
sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas VPS administravimo 

taisyklių 53.3 papunktis, draudžiantis iki tarpinio VPS įgyvendinimo 
vertinimo keisti  VPS įgyvendinimo rodiklius, todėl buvo atliekamas 

VPS tikslinimas mažinant VPS įsipareigotą darbo vietų skaičių. 
 

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.   
<...>   
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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 

Nuo kada iki kada 
buvo vykdoma 

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 RRŽRVVG 
organizuotuose renginiuose buvo pristatoma VPS sąsaja su 
ES BJRS tikslais ir uždaviniais šiais aspektais: 

- siekti darnaus vystymosi regiono vietovėse; 
- siekti stiprinti žuvininkystės sektoriaus 

konkurencingumą, gerinti gyvenimo kokybę, 
orientuojantis į didesnį užimtumą ir socialinę 
įtrauktį, kuriant naujas darbo vietas; 

- siekti jaunimą įtraukti į RRŽRVVG plėtrą, taip pat 
skatinti bendradarbiavimą bei inovacijas. 

 
Svetainės nuorodos: 
http://www.raseiniuzvvg.lt/ 
http://www.raseiniuzvvg.lt/strategija-145-moncula.html 
http://www.raseiniuzvvg.lt/kvietimas-160-moncula.html 

2019-01-01 iki 
2019-12-31 

VPS siejasi su ES BJRS tikslais ir uždaviniais šiais 
aspektais: 

- tiek ES BJRS, tiek VPS siekia darnaus vystymosi 
regiono vietovėse; 

- tiek ES BJRS, tiek VPS siekiama stiprinti 
žuvininkystės sektoriaus konkurencingumą, gerinti 
gyvenimo kokybę, orientuojantis į didesnį 
užimtumą ir socialinę įtrauktį, kuriant naujas darbo 
vietas; 

- tiek ES BJRS, tiek VPS siekiama jaunimo 
įtraukimo į RRŽRVVG plėtrą, taip pat skatinamas 
bendradarbiavimas bei inovacijos. 
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http://www.raseiniuzvvg.lt/ (skiltyse „Valdybos 
posėdžiai“, „Visuotiniai narių susirinkimai“; „VVG 
atstovavimas, dalyvavimas renginiuose“; „Renginiai, susiję 
su VPS įgyvendinimu“); 
https://www.facebook.com/Raseini%C5%B3-
%C5%BDVVG-114664655889820/  

 

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 

įgyvendint
i 

Proc. nuo 
skirtos 

paramos 
VPS 

administruo
ti  

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): 31 197,03 4,53 22,66  
16.1.1. su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos: 30 857,33    
16.1.1.1. VPS administravimo 

vadovui/VPS 
administratoriui 

  13 428,13 12 325,87     25 754,00    

16.1.1.2. VPS finansininkui   3 137,39 1 965,94     5 103,33    
16.1.2. su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu susijusi 

veiklos dalis): 
339,70    

16.1.2.1. VPS vykdytojos 
dalyvavimo tinkluose 
nario mokestis 

  100,00 100,00     200,00    

16.1.2.2. Viešųjų paslaugų 
teikėjų paslaugos 

  77,42 62,28     139,70    

16.1.3. su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):     
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17.1.3.1.              
16.2. ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso): 19 304,83 2,80 14,02  
16.2.1. su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos: 18 349,65    
16.2.1.1. Darbo užmokestis 

pagal darbo sutartį 
VPS viešųjų ryšių 
specialistui 

  9 567,50 8 782,15     18 349,65    

16.2.2. su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios išlaidos: 955,18    
16.2.2.1. VPS įgyvendinimo 

viešinimo išlaidos 
  300,26 50,00     350,26    

16.2.2.2. Potencialių vietos 
projektų paraiškų 
teikėjų mokymų 
išlaidos 

  604,92      604,92    

16.3. 

Iš viso faktiškai 
pagal mokėjimo 
prašymus 
apmokėtos VPS 
administravimo 
išlaidos: 

  27 216,00 23 287,00     50 503,00 7,34 36,68  

 
17. VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS 

17.1. Vardas, pavardė Toma Petrokienė 
17.2. Pareigos VPS administravimo vadovė 
17.3. Atstovavimo pagrindas Įstatai 
17.4. Data 2020-01-14 
17.5. Parašas ir antspaudas  

________________________ 

 

 


