
ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020  M. SPALIO 6 D.  

POSĖDŽIO PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 
 

2020  m. spalio 9 d. Nr. PAK-5 

Rusnė 
 

SVARSTYTA. Vietos projektų, pateiktų pagal Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ vietos plėtros strategijos 

„Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategija“ priemones „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas, kodas BIVP-AKVA-

SAVA-1 ir „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-4, atrankos.  

NUTARTA. 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 

Šilutės žuvininkystės regiono  vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ pateiktas vietos projektų kokybės vertinimo ataskaitas, priimti šias rekomendacijas: 

1. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą: 

 

Posėdžio pirmininkas                              Saulius Bukantas              TAIP 

    (vardas ir pavardė)               (parašas) 

Posėdžio sekretorė    Indrė Rimkienė               TAIP 

    (vardas ir pavardė)                (parašas) 

 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) balas 

Prašoma paramos 

suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 

VPS II prioriteto priemonė „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“, kodas BIVP-

AKVA-SAVA-4 

1. ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.1 Rusnės seniūnijos 

bendruomenė 

„Rusnės sala“ 

„Šilutės rajono savivaldybės žvejų, žvejybos ir 

akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinės 

kvalifikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo su 

mokslu skatinimas“ 

75 20 192,88 Eur 

2. ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2 Asociacija „Rusnės 

gamtos fondas“ 

„Eksperimentinės žuvininkystės vystymas 

pamario polderyje“ 

75 19 273,13 Eur 

 

 IŠ VISO: 39 466,01 Eur 



Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

 Saulius Bukantas 

         TAIP  Vaida Markūnaitė - 

Šlaveikienė 

       TAIP  

Sigita Kasparavičienė 

          NE 

 
(parašas)  

 
(parašas)  

 
(parašas) 

Antanina Jokaitienė 

         TAIP  Stanislava Siga 

Jakubauskienė  

TAIP  

Justas Višinskas 

TAIP 

 
(parašas)  

 
(parašas)  

 
(parašas) 

Andrėjus Repinas 
TAIP  

Algimantas Dirsė 
NE  

Asta Jagelavičienė 
TAIP 

 
(parašas)  

 
(parašas)  

 
(parašas) 

Edvardas Jurjonas 
TAIP  

Daiva Plikšnienė 
NE  

 
 

 (parašas)   (parašas)    

 

 


