
ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

„ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ PAKARTOTINIO VISUOTINIO ASOCIACIJOS NARIŲ 

SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2021 M. RUGPJŪČIO 13-17 D. ELEKTRONINIU BŪDU, 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. rugpjūčio 18 d.  Nr. 4 

Šilutė 

 

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų 

kraštas“ (toliau - Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d. (reg. 

kodas 304/03285), 43 punktu, pakartotinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas vyko 2021 m. 

rugpjūčio 13-17 d., rašytinės procedūros tvarka – elektroniniu būdu, kuomet Asociacijos nariui 

suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu Visuotinio narių susirinkimo 

darbotvarkės klausimu, pateikiant Asociacijai balsavimo raštu biuletenį (įstatų 1 priedas).  

Balsavimo raštu biuletenis per 3 darbo dienas nuo dokumentų, susijusių su svarstomu (-ais) 

klausimu (-ais), išsiuntimo Asociacijos nariams dienos (visi dokumentai dėl klausimo (-ų) 

sprendimo laikomi pateiktais nuo jų išsiuntimo elektroniniu paštu Asociacijos nariams dienos) 

pateikiamas Asociacijai biuletenyje nurodytu elektroniniu paštu. Asociacijos nariai, kurių 

balsavimo raštu biuleteniai juose nustatytu būdu yra Asociacijos gauti iki Visuotinio narių 

susirinkimo pradžios, yra įskaitomi į Visuotinio narių susirinkimo kvorumą, o jų balsai į balsavimo 

rezultatus. 

Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ yra 35 juridiniai asmenys – nariai. Pakartotinio visuotinio 

asociacijos narių susirinkime rašytinės procedūros tvarka - elektroniniu būdu dalyvavo 20 (57,14 

proc.) Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ narių, turinčių teisę balsuoti (sąrašas pridedamas). 

Susirinkimo kvorumas yra. Visi nariai apie Pakartotinį visuotinį asociacijos narių susirinkimą buvo 

informuoti tinkamai. 

 

Susirinkimo pirmininkas Remigijus Budrikas 

 

Susirinkimo protokolą parengė VPS administratorė Indrė Rimkienė 

 

 

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ pakeitimų patvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ 

pakeitimų patvirtinimo. Susirinkimo pirmininkas Remigijus Budrikas supažindino asociacijos 

narius (Aiškinamasis raštas 2021-08-12), kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos (toliau – NMA) pagal 2021 m. birželio 3 d. LR Žemės ūkio ministerijos vertinimo 

metodiką „Dėl inicijuojamo tikslinio Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo 

vertinimo“, įvertinusi Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS įgyvendinimo rezultatus nuo VPS 

įgyvendinimo pradžios iki 2021 m. liepos 1 d. nustatė, kad Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS 

įgyvendino rezultatyviai, finansinis rezultatas pasiektas 72,35 proc. nuo VPS skirtos vietos 

projektams sumos.  
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NMA įvertinusi Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS įgyvendinimo rezultatus nustatė, kad 

gali būti skirta papildoma parama VPS įgyvendinti iki 330 143,54 Eur (iš jų 20 proc. skirta 

administravimui) su sąlyga, jeigu bus prisiimti papildomi įsipareigojimai, rodantys, kad VPS 

tikslams siekti yra būtina papildoma parama ir tokia parama sukurs papildomą vertę ŽRVVG 

teritorijoje. Vietos projektams skiriama paramos suma 264 114,83 Eur (iš jų darbo vietos kurti turi 

būti skirta ne mažiau kaip 171 674,64 Eur, bei sukurta darbo vietų turi būti ne mažiau kaip 2,18 

etato). 

Siekiant gauti papildomą paramą VPS įgyvendinimui buvo atliktas VPS pakeitimas 

atsižvelgiant į potencialių pareiškėjų poreikį, kurie sieks sukurti papildomą pridėtinę vertę ŽRVVG 

teritorijoje. Šiems VPS pakeitimams būtinas Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ narių pritarimas. 

Pakeitimai atlikti šiose VPS dalyse: 1) VPS priemonių ir veiklos sričių aprašyme; 2) VPS 

įgyvendinimo veiksmų plane; 3) VPS finansiniame plane; 4) VPS įgyvendinimo rodikliuose. 

Pakeitimai atlikti: 

1. VPS priemonėje „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1) buvo 

planuojama paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektus (toliau – VP) ir sukurti ne mažiau kaip 3 

darbo vietas. Pagal šią VPS priemonę yra gauti 2 VP. Iš jų 1 VP yra pasirašyta VP vykdymo 

sutartis, kurios patvirtinta paramos suma – 112 779 Eur. Kitas VP yra vertinimo stadijoje, kurį 

atlieka NMA. Pagal šią VPS priemonę kvietimų skelbti nebeplanuojama. Panaudota suma – 

242 779 Eur (žr. VPS 11 lentelė). Sutaupytas likutis – 17 221 Eur nuo kvietimo perkeliamas į VPS 

priemonę „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2), kadangi 

planuojama skelbti kvietimą pagal šią VPS priemonę. 

2. VPS priemonėje „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2) 

buvo planuojama paremti ne mažiau kaip 2 VP ir sukurti ne mažiau kaip 2 darbo vietas. Pagal šią 

VPS priemonę yra gauti 2 VP. Iš jų 1 VP yra pasirašyta VP vykdymo sutartis, kurios patvirtinta 

paramos suma – 184 796 Eur. Kitas VP yra vertinimo stadijoje, kurį atlieka NMA. Prašoma 

paramos suma VP įgyvendinti – 184 796 Eur.  

VP papildomai skiriama suma – 264 114,83 Eur iš jų: 

- 62 779 Eur paskiriami įgyvendinti papildomam 1 VP pagal VPS priemonę „Pajamų 

įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2). Pagal šią VPS priemonę 

planuojama papildomai paremti 1 VP ir sukurti ne mažiau kaip 1 darbo vietą, todėl atliekami 

9.1.1.2.2. ir 9.1.1.2.8. papunkčių pakeitimai. Planuojamas kvietimas sumai – 80 000 Eur (suma 

sudaryta: 17 221 Eur (sutaupytas likutis nuo VPS priemonės BIVP-AKVA-1 kvietimo) + 62 779 = 

80 000 Eur). Planuojama panaudoti šią sumą: 449 592 Eur (žr. VPS 10/11 lentelė);  

- 178 358 Eur perkeliami į VPS priemonę „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas 

gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ (BIVP-AKVA-SAVA-2); 

- 22 977,83 Eur perkeliami į VPS priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, 

pritaikymas, sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-3). 

3. VPS priemonėje „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (kodas 

BIVP-AKVA-SAVA-1) buvo planuojama paremti ne mažiau kaip 2 VP ir sukurti ne mažiau kaip 3 

darbo vietas. Pagal šią priemonę buvo gauti ir patvirtinti 2 VP, kurie šiuo metu yra įgyvendinami. 

Kvietimų skelbti pagal šią VPS priemonę nebeplanuojama. Panaudota suma – 88 745 Eur (žr. 

VPS 11 lentelė). 

4. VPS priemonėje „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui 

skirtą infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) buvo planuojama paremti ne mažiau kaip 1 

VP sukurti ne mažiau kaip 2 darbo vietas. Pagal šią VPS priemonę yra gautas, patvirtintas ir 
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pasirašyta VP vykdymo sutartis 1 VP. Patvirtinta paramos suma – 198 358 Eur. Sutaupytas likutis 

nuo kvietimo – 1 642 Eur paliekamas toje pačioje VPS priemonėje, kadangi planuojamas kvietimas 

paremti papildomai 1 VP ir sukurti ne mažiau kaip 1,18 darbo vietos. Planuojamas kvietimas 

sumai – 180 000 Eur, todėl atliekami 9.1.1.4.2., 9.1.1.4.6., 9.1.1.4.8. papunkčiuose pakeitimai. 

Planuojamo kvietimo suma sudaryta: 1 642 Eur (sutaupytas likutis nuo kvietimo) + 178 358 Eur = 

180 000 Eur. Planuojama panaudoti šią sumą – 378 358 Eur (žr. VPS 10/11 lentelė). 

5. VPS priemonėje „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“ (kodas BIVP-AKVA-9) gauti 2 VP. 

Iš jų 1 VP yra įgyvendintas, kitas įgyvendinamas. Kvietimų skelbti pagal šią VPS priemonę 

nebeplanuojama. Panaudota suma – 199 750 Eur (žr. VPS 11 lentelė). 

6. VPS priemonėje „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas 

BIVP-AKVA-SAVA-3) buvo planuojama paremti 2 VP. Pagal šią VPS priemonę gauti 2 VP iš jų: 

1 VP įgyvendintas, kitas įgyvendinamas. VP patvirtinta paramos suma – 59 999 Eur. Pagal šią VPS 

priemonę planuojamas kvietimas skirtas paremti papildomai 1 VP sumai – 45 427,83 Eur, todėl 

atliekami 9.1.2.2.2., 9.1.2.2.9. papunkčiuose pakeitimai. Planuojamo kvietimo suma 45 427,83 

Eur sudaryta: (22 450 Eur (sutaupytas likutis nuo VPS priemonės BIVP-AKVA-SAVA-4) + 

22 977,83 Eur = 45 427,83 Eur. Planuojama panaudoti šią sumą – 105 426,83 (žr. VPS 10/11 

lentelė). 

7. VPS priemonėje „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, 

inovacinės praktikos sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4) buvo planuojama paremti 2 VP. Pagal 

šią priemonę buvo patvirtintos ir pasirašytos 2 VP vykdymo sutartys. Patvirtinta paramos suma per 

abu VP sudaro – 37 232 Eur. Pradėjus įgyvendinti VP buvo gautas raštas nutraukti paramos sutartį 

patvirtintai paramos sumai – 19 091 Eur, todėl atliekamas 9.1.2.3.2. papunktyje pakeitimas pagal 

faktą. VPS priemonėje „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, 

inovacinės praktikos sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4) esantis sutaupytas likutis - 21 450 Eur 

perkeliamas į VPS priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ 

(BIVP-AKVA-SAVA-3).  Kvietimų pagal šią VPS priemonę nebeplanuojama. Panaudota suma – 

18 141 Eur (žr. VPS 11 lentelė). 

8. Patikslintas „VPS įgyvendinimo veiksmų planas 2020-2021 m.“ pagal faktiškai vykdytus ir 

planuojamus veiksmus. 

9. Patikslintas „VPS finansinis planas pagal prioritetus“ atsižvelgiant į VPS 9 dalies 

pakeitimus. 

10. Patikslintas „VPS finansinis planas pagal priemones“ atsižvelgiant į VPS 9 dalies 

pakeitimus. 

11. Patikslintas „VPS administravimo išlaidų finansinis planas“ remiantis iš NMA 2021-07-

15 gautu raštu Nr. BR6-5203 „Dėl papildomos paramos skyrimo ir papildomų įsipareigojimų 

priėmimo“. VPS administravimui papildomai skiriama 66 028,71 Eur, todėl siekiant išlaikyti 

procentines dalis ši suma atitinkamai paskirstoma ir atliekami pakeitimai 11.3.1., 11.3.2., 11.3.3. 

papunkčiuose. 

12. Patikslintas pagal faktą ir planuojamus veiksmus „Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal 

metus“. 

13. Patikslintas „VPS įgyvendinimo rodikliai“ atsižvelgiant į VPS 9 dalies pakeitimus. 

14. Patikslintas „VPS pasiekimų tikslo rodikliai“ atsižvelgiant į VPS 9 dalies pakeitimus. 
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NUTARTA: 

1.1. Patvirtinti „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ pakeitimus. 
 

Balsavo:   20   - Už ;        0    - Prieš. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                       Remigijus Budrikas

                                                                                                                 

 

VPS administratorė                                                                                             Indrė Rimkienė                   
(Susirinkimo protokolą parengęs įgaliotas 

administracijos darbuotojas) 
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ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

„ŽUVĖJŲ KRAŠTAS” PAKARTOTINIO VISUOTINIO ASOCIACIJOS NARIŲ 

SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2021 M. RUGPJŪČIO 13-17 D. ELEKTRONINIU BŪDU 

DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

2021 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 4 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Atstovaujama organizacija Parašas 

1. Asta Jagelavičienė Šilutės rajono savivaldybė -  

Edvardas Jurjonas Dalyvavo atsakyta el. p. 

EdvardasJurjonas@gmail.com  

Daiva Plikšnienė Dalyvavo atsakyta el. p. 

daiva.nauseda@gmail.com  

2. Rasa Grygelienė Šilutės turizmo informacijos 

centras 

Dalyvavo atsakyta el. p. 
info@siluteinfo.lt 

3. Modestas Griciūnas UAB „Venteris” - 

4. Ramutė Kėrienė UAB „Logusta” Dalyvavo atsakyta el. p. 

ramuteker@gmail.com  

5. Arūnas Surdokas UAB „Marių Ežia” - 

6. Algimantas Dirsė UAB „Atmatos upė” Dalyvavo atsakyta el. p.  
direktorius@rusne.silute.lm.lt  

7. Dalius Kuzma UAB „Storasis ungurys” Dalyvavo atsakyta el. p. 

kuzma.dalius@gmail.com  

8. Rita Krivošejevienė UAB „Uostadvaris” - 

9. Vilma Griciūnienė UAB „Pelona” -  

10. Kęstutis Klimas UAB „Valdo žuvis” - 

11. Birutė Servienė Birutė Servienė, individuali veikla 

pagal pažymą Nr. 24.122-429-71 

Dalyvavo atsakyta el. p. 

birute.serviene@gmail.com  

12. Andrėjus Repinas UAB „Riepa” - 

13. Saulius Gratkauskas Ūkininkas Saulius Gratkauskas, 

paž. Nr. ŪP0157178 

- 

14. Ramūnas Kriščiūnas UAB „Jūros vėjas” -  

15. Juzefa Tamavičienė Ūkininkas Petras Tamavičius, 

individuali veikla, kodas 7766974 

- 

16. Žilvinas Žukauskas UAB „Smiltalė” Dalyvavo atsakyta el. p.  

smiltale@yahoo.com  

17. Gražina Stankienė UAB „Lietuviška žuvis“ Dalyvavo atsakyta el. p. 

adpasada@gmail.com  

18. Rimgaudas Višinskas UAB „Kintai” Dalyvavo atsakyta el. p. 

uabkintai@gmail.com  

19. Antanina Jokaitienė Asociacija „Ventės ir Šturmų 

bendruomenė” 

Dalyvavo atsakyta el. p.  

antaninaadomaityte@gmail.com  

20. Sigita 

Kasparavičienė 

Asociacija „Kintų bendruomenė” Dalyvavo atsakyta el. p. 
kintuose@gmail.com 

21. Arūnas Juozas Uselis Asociacija Šylių kaimo 

bendruomenė „Švylys” 

Dalyvavo atsakyta el. p. 

uselarunas@gmail.com  

mailto:EdvardasJurjonas@gmail.com
mailto:daiva.nauseda@gmail.com
mailto:info@siluteinfo.lt
mailto:ramuteker@gmail.com
mailto:direktorius@rusne.silute.lm.lt
mailto:kuzma.dalius@gmail.com
mailto:birute.serviene@gmail.com
mailto:smiltale@yahoo.com
mailto:adpasada@gmail.com
mailto:uabkintai@gmail.com
mailto:antaninaadomaityte@gmail.com
mailto:kintuose@gmail.com
mailto:uselarunas@gmail.com
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22. Živilė Skirkevičienė  Asociacija „Nemuno deltos 

namai” 

- 

23. Stanislava Siga 

Jakubauskienė 

Žuvininkystės įmonių asociacija 

„Lampetra” 

- 

24. Rasa Stankutė Asociacija „Rusnės gamtos 

fondas” 

-  

25. Daiva Juraškienė Asociacija Vainuto jaunimo klubas 

„Saulėtekis” 

Dalyvavo atsakyta el. p. 
d.juraskiene@gmail.com 

26. Birutė Zimkuvienė Pašyšių kaimo bendruomenė Dalyvavo atsakyta el. p. 

birute.zimkuviene@gmail.com  

27. Lijana Jagintavičienė Asociacija Ramučių kaimo 

bendruomenė „Navata” 

Dalyvavo atsakyta el. p. 

lijanajagintaviciene@gmail.com  

28. Marytė Matevičienė Asociacija Bikavėnų kaimo 

bendruomenė 

Dalyvavo atsakyta el. p. 

marytemateviciene@gmail.com  

29. Alytė Stirbienė Asociacija bendruomenė 

„Stubriai” 

- 

30. Jolanta Majienė Asociacija Žemaičių Naumiesčio 

bendruomenė 

Dalyvavo atsakyta el. p. 

majiene.jo@gmail.com  

31. Rimas Jurjonas Gardamo kaimo bendruomenė 

„Tenenys” 

- 

32. Vidas Jurgaitis Asociacija Gorainių bendruomenė Dalyvavo atsakyta el. p. 
gorainiai@gmail.com 

33. Alfonsas Vanagas  Asociacija Šilutės seniūnijos 

bendruomenė „Žiedas” 

- 

34. Ričardas Stonkus Asociacija „Stubrių jaunimas” Dalyvavo atsakyta el. p. 

ricardas.stonkus@gmail.com  

35. Saulius Bukantas Asociacija Rusnės seniūnijos 

bendruomenė „Rusnės sala” 

Dalyvavo atsakyta el. p. 
saulius.bukantas@gmail.com 

 

Registracijos lapą parengė VPS administratorė Indrė Rimkienė 

 

Asociacijos pirmininkas Remigijus Budrikas 
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