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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 Agentūra1.

VPS
metinės
pateikimo būdas

įgyvendinimo

ataskaitos

VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir
pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo

VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo
ir registracijos Agentūroje data

-el. būdu
- 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 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
2018

m.

I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA
1.
1.1.
1.2.

BENDRA INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJĄ
VPS
vykdytojos
Asociacija „Vidmarės“
pavadinimas
VPS vykdytojos
302772808
registracijos kodas

VPS vykdytojos kontaktinė
informacija
1.3.

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

savivaldybės pavadinimas
gyvenamosios vietovės pavadinimas
gatvės pavadinimas
namo Nr.
buto Nr.
pašto indeksas
el. pašto adresas
prašome nurodyti vieną el. pašto adresą,
kuris yra tinkamas susirašinėti dėl
dvisektorės VPS metinės įgyvendinimo
ataskaitos
kontaktiniai telefono Nr.

Neringos
Nida
Taikos
11/2
LT-93121
vidmares@gmail.com

8 698 08783
Prezidentė
VPS vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, Rasa Baltrušaitienė
telefono Nr., el. pašto adresas)
8 698 08783
vidmares@gmail.com
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
pavaduojantis VPS vykdytojos paskirtas
asmuo, atsakingas už VPS metinę
įgyvendinimo ataskaitą(pareigos, vardas ir
pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)
prašome nurodyti pavaduojantį asmenį,
kuris bus atsakingas už bendravimą su
Agentūra dėl dvisektorės VPS metinės
įgyvendinimo ataskaitos

Projekto vadovė
Rasa Stankutė
8 688 81141
vidmares@gmail.com
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2.
2.1.

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ VPS
VPS registracijos Nr. Nr. 63VS-KL-16-1-00093-PR001

2.2.

VPS pavadinimas

2.3.
2.4.
2.5.

Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2020
m.

ŽRVVG
teritorija,
kurioje įgyvendinama Neringos savivaldybė
VPS
VPS
patvirtinimo 2017.03.27
data
VPS
įgyvendinimo
2016.09.06 – 2021.08.06
laikotarpis
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II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS
3.

Eil.
Nr.

I
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS
2018 ataskaitiniais metais
Iš viso nuo VPS įgyvendinimo pradžios
bendra suma
bendra suma
(įskaitant ES
(įskaitant
proc. nuo vietos
fondo ir
proc. nuo vietos
EJRŽF ir
bendras
projektams
Reikšmė
Lietuvos
projektams
bendras
Lietuvos
skaičius
skirtos
Respublikos
skirtos paramos skaičius (vnt.)
Respublikos
(vnt.)
paramos sumos
valstybės
sumos (proc.)
valstybės
(proc.)
biudžeto
biudžeto lėšas)
lėšas) (Eur)
(Eur)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Paskelbti kvietimai teikti vietos
3
330 184
59,31
3
330 184
59,31
projektus
Gauti vietos projektai
2
40 000
7,18
2
40 000
7,18
Įvertinti vietos projektai
2
40 000
7,18
2
40 000
7,18
Patvirtinti vietos projektai
1
20 000
3,59
1
20 000
3,59
Pasirašytos
vietos
projektų
0
0
0
0
0
0
vykdymo sutartys
Įgyvendinami vietos projektai
0
0
0
0
0
0
Įgyvendinti vietos projektai
0
0
0
0
0
0

______________________
VPS vykdytojo atstovo
parašas ir antspaudas

5

4.

DETALI INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ ATASKAITINIAIS METAIS
2018 ataskaitiniai metai

(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.

VI

VII

VIII

IX

8,98

Nuo
2018-06-28 iki
2018-08-09

10.3.1.

13,47

Nuo
2018-09-25 iki
2018-10-31

10.3.1.

Suma
Reikšmė
Eil. Nr.

I
4.1.
4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

Nereikalingas eilutes panaikinkite
arba pagal poreikį įterpkite naujas

EJRŽF
konkretūs tikslai
ir uždaviniai,
prie kurių
prisidedama
(kodai)

II
IV
Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus:
VPS prioritetas
Žvejybos ir su žvejyba
susijusios veiklos didesnės
vertės kūrimas:
VPS priemonė: „Žvejybos
verslo
konkurencingumo
didinimas, prisitaikant prie
6.1.2.Ž
aplinkos pokyčių“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA1)
VPS priemonė: „Pridėtinė
vertė, produktų kokybė ir
nepageidaujamos priegaudos
6.1.2.Ž
panaudojimas“
(kodas BIVP-AKVA-4)

Skaičius
(vnt.)

V

1

1

50 000

75 000
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4.1.1.3.

4.1.2.

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.2.3.

4.2.

4.2.1.

4.2.1.1.

VPS priemonė:
Pajamų įvairinimas ir naujų
rūšių pajamos (kodas BIVPAKVA-2)
VPS prioritetas
Žvejų
bendruomenės
vaidmens stiprinimas ir
infrastruktūros
atnaujinimas:
VPS priemonė: „Žvejybos
sektoriaus
dalyvių
bendradarbiavimas“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA2)
VPS priemonė: „Žvejybos
uostai ir iškrovimo vietos“
(kodas BIVP-AKVA-9)
VPS priemonė: „Žvejybos
tradicijų
išsaugojimas
ir
populiarinimas“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA5)
Gauti vietos projektai
VPS prioritetas
Žvejų
bendruomenės
vaidmens stiprinimas ir
infrastruktūros
atnaujinimas:
VPS priemonė: Žvejybos
tradicijų išsaugojimas ir

6.1.1.Ž

6.2.1.Ž

6.3.2.Ž

1

1

1

31 500

100 000

53 684

5,65

Nuo
2018-09-25 iki
2018-10-31

10.3.1.

17,96

Nuo
2018-12-18 iki
2019-02-01

10.3.1.

9,64

Nuo
2018-09-25 iki
2018-10-31

10.3.1.

10.3.1.

10.3.1.

6.2.3.Ž

1

20 000

3,59

Nuo
2018-06-28 iki
2018-08-09

6.2.1.Ž.

2

40 000

7,18

Nuo
2018-06-11 iki
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4.2.2.
4.2.2.1.
4.3.

4.3.1.

4.3.1.1.

4.3.2.
4.3.2.1.
4.4.
4.4.1.

4.4.1.1.

4.4.2.
4.4.2.1.

populiarinimas
(kodas BIVP-AKVA-SAVA5)
<...> VPS prioritetas:
VPS priemonė: „<...>“
(kodas <...>)
Įvertinti vietos projektai:
VPS prioritetas
Žvejų
bendruomenės
vaidmens stiprinimas ir
infrastruktūros
atnaujinimas:
VPS priemonė: Žvejybos
tradicijų išsaugojimas ir
populiarinimas
(kodas BIVP-AKVA-SAVA5)
<...> VPS prioritetas:
VPS priemonė: „<...>“
(kodas <...>)
Patvirtinti vietos projektai:
<...> VPS prioritetas:
VPS priemonė: Žvejybos
tradicijų išsaugojimas ir
populiarinimas
(kodas BIVP-AKVA-SAVA5)
<...> VPS prioritetas:
VPS priemonė: „<...>“
(kodas <...>)

2018-07-31

-

-

6.2.1.Ž.

-

2

-

40 000

-

3,59

-

Nuo
2018-06-11 iki
2018-07-31

10.3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2.1.Ž.

1

20 000

2018-10-22

7,18

10.3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4.5.
4.5.1.
4.5.1.1.
4.5.1.1.1
.
4.5.2.
4.5.2.1.
4.5.2.1.1
.
4.6.
4.6.1.
4.6.1.1.
4.6.1.1.1
.
4.6.2.
4.6.2.1.
4.6.2.1.1
.
4.7.
4.7.1.
4.7.1.1.

Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys:
<...> VPS prioritetas:
VPS priemonė: „<...>“
(kodas <...>)
VPS priemonės veiklos sritis:
„<...>“
(kodas <...>)
<...> VPS prioritetas:
VPS priemonė: „<...>“
(kodas <...>)
VPS priemonės veiklos sritis:
„<...>“
(kodas <...>)
Įgyvendinami vietos projektai:
<...> VPS prioritetas:
VPS priemonė: „<...>“
(kodas <...>)
VPS priemonės veiklos sritis:
„<...>“
(kodas <...>)
<...> VPS prioritetas:
VPS priemonė: „<...>“
(kodas <...>)
VPS priemonės veiklos sritis:
„<...>“
(kodas <...>)
Įgyvendinti vietos projektai:
<...> VPS prioritetas:
VPS priemonė: „<...>“
(kodas <...>)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4.7.1.1.1
.
4.7.2.
4.7.2.1.
4.7.2.1.1
.
4.8.

VPS priemonės veiklos sritis:
„<...>“
(kodas <...>)
<...> VPS prioritetas:
VPS priemonė: „<...>“
(kodas <...>)
VPS priemonės veiklos sritis:
„<...>“
(kodas <...>)
Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį, prisidedantį prie skirtingųEJRŽF konkrečių tikslų ir uždavinių.

Vietos projekto
vykdytojo
pavadinimas

4.8.1.

I
4.8.1.1.
4.8.1.2.
<...>
4.9.
4.9.1.

Vietos projekto
pavadinimas

II
-

Skirta paramos
suma (Eur) ir ES
fondas

III
-

EJRŽF
konkretūs
tikslai ir
uždaviniai, prie
kurių prisidėta
(kodai)

IV
-

Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas
Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios
išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).

V
-

VI
-

Problemos, su kuriomis susidūrėte 2018 ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos
VPS įgyvendinimo eigoje trūko ŽŪM organizuotų konsultacijų kaip rengti FSA ir kitus kvietimų dokumentus. VPS įgyvendinimui trukdė
sudėtingas teisinis VPS įgyvendinimo reglamentavimas, ŽŪM nebendradarbiavimas, ŽRVVG tinklo neveiklumas.

4.9.2.
<...>
5.
5.1.

VPS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI, SUSIJĘ SU VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU, PASIEKTI 2018 ATASKAITINIAIS
METAIS
VPS pasiekimų produkto rodikliai
Vadovaudamiesi VPS 12 dalimi, nereikalingas eilutes panaikinkite arba papildykite naujomis.

______________________
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EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai
VPS įgyvendinimo rodiklių
pavadinimas

5.1.1.
5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.1.3.

5.1.1.4.

8.1.
1.Ž

8.1.
2.Ž

8.1.
3.Ž

8.2.
1.Ž

8.2.
2.Ž

8.2.
3.Ž

8.3.
1.Ž

Ataskaitiniais metais baigtų įgyvendinti vietos projektų skaičius (vnt.):
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų, kuriuos pateikė vietos
valdžios institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija /
organizacija, skaičius (vnt.)
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius (vnt.)
Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys, skaičius (vnt.):

8.3.
2.Ž

Iš viso pasiekta
<...>
ataskaitiniais
metais

Iš viso pasiekta
nuo VPS
patvirtinimo
dienos

Proc. nuo VPS
planuoto
rodiklio ir
faktinio
pasiekimo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

moterų

5.1.1.4.1.

iš jų iki 40 m.

-

-

-

-

-

-

-

-

iš viso:

vyrų

moterų
iš viso:

moterų

5.1.1.4.2.

iš jų daugiau kaip 40 m.

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.1.5.

Baigtų
įgyvendinti
vietos
projektų, kuriuos pateikė 5.3.1.1–
5.3.1.4 papunkčiuose neišvardyti
asmenys, skaičius (vnt.)

-

-

-

-

-

-

-

-

iš viso:

vyrų

vyrų

moterų
iš viso:

moterų
iš viso:

vyrų

vyrų
moterų

iš viso:

______________________
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5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.4.
5.1.4.1.
5.1.5.
5.1.5.1.
5.1.6.
5.1.6.1.
5.1.7.
5.1.7.1.
5.1.8.
5.1.8.1.
5.1.9.
5.1.9.1.
5.1.10.
5.1.10.1.
5.1.11.
5.1.11.1.

Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-3
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-4
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-5
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-6
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-7
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-8
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-9
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-10
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5.1.12.
5.1.12.1.
5.2.
5.4.1.

5.4.2.

Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-<...> (savarankiška VPS priemonė)
Baigtų įgyvendinti vietos projektų
skaičius (vnt.)
VPS pasiekimų tikslo rodikliai
Sukurtų naujų darbo vietų (naujų
etatų) skaičius pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.)
Išlaikytų darbo vietų skaičius
pagal baigtus įgyvendinti vietos projektus (vnt.)

-

-

-

-

-

-

______________________
VPS vykdytojos įgalioto atstovo
parašas ir antspaudas

13
III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOSVEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS

6.
I
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.

6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.

INFORMACIJA APIE ŽRVVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ
IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS
II
III
V
Sąsaja su VPS
Datos
ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti
įgyvendinimo veiksmų
Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nuo „metai2018 ataskaitiniais metais
mėnuo-diena“ iki „metai-mėnuo-diena“)
planu
Dalyvavimas ŽRVVG tinklo veikloje
10.3.2.
Nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31
Aiškinamojo stendo parengimas
10.3.2.
Nuo 2018-01-01 iki 2018-03-13
Informacijos ir dokumentų susijusių su I kvietimu talpinimas
10.3.2.
Nuo 2018-06-28 iki 2018-08-09
interneto svetainėje
I kvietimo paskelbimas vietinėje spaudoje
10.3.2.
2018-06-28
Elektroninių lankstinukų/atmintinių (susijusių su I kvietimu)
10.3.2.
Nuo 2018-06-25 iki 2018-08-09
pareiškėjams rengimas ir leidyba bei jų platinimas
Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius
10.3.2.
pareiškėjus ir VP vykdytojus teikti paraiškas pagal I kvietimo
2018-07-02, 2018-07-12
priemones
Informacijos ir dokumentų susijusių su II kvietimu talpinimas
10.3.2.
Nuo 2018-09-25 iki 2018-10-31
interneto svetainėje
II kvietimo paskelbimas vietinėje spaudoje
10.3.2.
2018-09-20
Elektroninių lankstinukų/atmintinių (susijusių su II kvietimu)
10.3.2.
Nuo 2018-09-19 iki 2018-10-31
pareiškėjams rengimas ir leidyba bei jų platinimas
Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius
10.3.2.
pareiškėjus ir VP vykdytojus teikti paraiškas pagal II kvietimo
2018-10-04
priemones
Informacijos ir dokumentų susijusių su III kvietimu talpinimas
10.3.2.
Nuo 2018-12-18 iki 2018-12-31
interneto svetainėje
III kvietimo paskelbimas vietinėje spaudoje
10.3.2.
2018-12-18
Elektroninių lankstinukų/atmintinių (susijusių su III kvietimu)
10.3.2.
Nuo 2018-12-12 iki 2018-12-31
pareiškėjams rengimas ir leidyba bei jų platinimas
______________________
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6.2.
6.2.1.

Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos
2018 ataskaitiniais metais

6.3.1.
6.3.1.1.
6.3.2.
6.3.2.1.

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

--Mokymai, įvykę 2018 ataskaitiniais metais

6.3.

Sąsaja su VPS
įgyvendinimo veiksmų
planu

Prašome pateikti šią informaciją apie mokymus, kurie buvo finansuoti iš
paramos VPS administruoti lėšų: tikslias mokymų temas, mokymus teikusių
institucijų pavadinimus ir įmonių kodus, lektorių vardus ir pavardes

Sąsaja su VPS
įgyvendinimo veiksmų
planu

Kita informacija
Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, jų pareigas,
vardus ir pavardes, taip pat mokymų datas ir
trukmę (nuo kada iki kada buvo vykdoma: tikslios
datos ir valandų skaičius)

ŽRVVG darbuotojų mokymai
--Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai
---

______________________
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IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS
7.
7.1.

Eil.
Nr.

I
7.1.1.

7.1.2.

7.2.
Eil.
Nr.
I
7.2.1.

INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS
Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu
Susirinkimo
data
(metai-mėnuodiena)

II

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

III
IV
Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2017 metus
Dėl asociacijos „Vidmarės“ veiklos ir finansinės ataskaitos
2018-04-23
25
už 2017 metus.
Dėl Neringos savivaldybės asmens į valdybą delegavimo.
1. Dėl asociacijos „Vidmarės“ naujų narių priėmimo.
Dėl asociacijos „Vidmarės“ įstatų 50 straipsnio
įgyvendinimo.
2018-10-31
23
Dėl asociacijos „Vidmarės“ valdybos narių perrinkimo.
Dėl informavimo apie VPS eigą ir tolimesnį VPS
įgyvendinimą.
Vidurkis:
24
Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius
Pilietinės visuomenės
Reikšmė
sektorius
II
III
ŽRVVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių
4
metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)

Faktinis VPS
vykdytojos
visuotinio narių
surinkime
dalyvavusiųjų
narių skaičius
V

Santykis tarp
faktinio dalyvių
skaičiaus ir
bendro narių
skaičiaus
(proc.)
VI

14

56%

12

52,17%

13

54%

IV

Vietos valdžios
sektorius
V

20

1

Verslo sektorius

______________________
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7.2.2.

Nauji ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.)

7.2.3.

Pasitraukę ŽRVVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.)

7.2.4.

Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:

7.2.5.

Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:

1
2
5

18

1

24

7.3.

Paaiškinimai

8.
8.1.

INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŽ VPS ĮGYVENDINIMĄ
Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, posėdžius ataskaitiniais metais
Bendras ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių
Svarstyti klausimai
Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS
posėdyje, skaičius

Eil.
Nr.

I

8.1.1.

8.1.2.

(metai-mėnuodiena)

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.)

II

III

Posėdžio data

2018-01-22

2018-02-06

Dėl VPS vietos projektų atrankos kriterijų tvirtinimo.
Dėl 2017 m. VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos
tvirtinimo.
Dėl įgaliojimų keisti ir/ar tikslinti vietos projektų
atrankos kriterijus ir/ar jiems skiriamus balus
atsižvelgiant į projektų atrankos komiteto narių

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

IV

V

VI

3

2

3

2

7
2
8
3

______________________
VPS vykdytojos įgalioto atstovo
parašas ir antspaudas

17

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

2018-03-16

2018-04-04

2018-06-05

2018-06-25

pareikštas pastabas suteikimo
Dėl vietos projektų atrankos kriterijų tvirtinimo pagal
VPS priemones:
1. Žvejybos verslo konkurencingumo didinimas,
prisitaikant prie aplinkos pokyčių (kodas BIVPAKVA-SAVA-1);
2. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir
nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (kodas
BIVP-AKVA-4);
3. Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos (kodas
BIVP-AKVA-2);
4. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos (kodas BIVPAKVA-9);
5. Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-3).
Dėl įgaliojimų keisti ir/ar tikslinti vietos projektų
atrankos kriterijus ir/ar jiems skiriamus balus
atsižvelgiant į projektų atrankos komiteto narių
pareikštas pastabas suteikimo
1. Priemonės „Žvejybos verslo konkurencingumo
didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“, kodas
BIVP-AKVA-SAVA-1 FSA ir jos priedų tvirtinimas.
2. Priemonės „Žvejybos tradicijų išsaugojimas
ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA3 FSA ir jos priedų tvirtinimas.
3. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 tvirtinimas.
1. Priemonės „Žvejybos verslo konkurencingumo
didinimas, prisitaikant prie aplinkos pokyčių“, kodas

7

3

2

2

2

2

2

2

7
3
8

4

9
______________________
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8.1.7.

8.1.8.

2018-09-19

2018-10-22

BIVP-AKVA-SAVA-1 FSA ir jos priedų tvirtinimas.
2. Priemonės „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir
populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3 FSA ir
jos priedų tvirtinimas.
3. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 tvirtinimas.
1. Priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir
nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“, kodas
BIVP-AKVA-4 FSA ir jos priedų tvirtinimas.
2. Priemonės „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių
pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2 FSA ir jos priedų
tvirtinimas.
3. Priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“,
kodas BIVP-AKVA-9 FSA ir jos priedų tvirtinimas.
4. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.2 tvirtinimas.
5. Dėl priemonės „Žvejybos sektoriaus dalyvių
bendradarbiavimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2
atrankos kriterijų tvirtinimo.
Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto posėdžio
pirmininko ir sekretoriaus rinkimo;
2. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo
reglamento patvirtinimo;
3. Dėl vietos projektų atrankos komiteto pirmininko
pavaduotojo rinkimų;
4. Dėl BĮ Neringos muziejai vietos projekto „Nidos
žvejo etnografinės sodybos renesansas: naujos veiklos
ir patirtys“ (atpažinties kodas VIDM-AKVA-6.2.3-1.1)
pagal VPS priemonę „Žvejybos tradicijų išsaugojimas
ir populiarinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3.

3

3

3

2

1

2

3

8

5

7

2
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Buvo priimtas sprendimas projektui pritarti.
1.Dėl informavimo apie VPS eigą ir tolimesnį VPS
7
įgyvendinimą
8.1.9.
2018-10-22
2.Dėl priedų 15% skyrimo darbuotojams
2
2
3.Dėl atrankos kriterijų tvirtinimo
7
1. Priemonės „Žvejybos sektoriaus dalyvių
bendradarbiavimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2
8.1.10
2018-12-12
FSA ir jos priedų tvirtinimas.
2
2
2. Kvietimo teikti vietos projektus Nr.3 tvirtinimas.
Bendro ŽRVVG valdymo organo narių, dalyvavusių posėdyje,
8.1.5.
8
skaičiaus vidurkis
8.2.
Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius
Eil.
Pilietinės visuomenės
Reikšmė
Verslo sektorius
Nr.
sektorius
I
II
III
IV
8.2.1.

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

8.2.2.

Nauji ŽRVVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.)

8.2.3.
8.2.4.

Pasitraukę ŽRVVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais
(vnt.)
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:

Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:

8.2.5.

3

3

Vietos valdžios
sektorius
V

5

4

2

4 iš jų iki 40 m.

1 iš jų iki 40 m.

1 iš jų iki 40 m.

2

1

1

1 iš jų iki 40 m.

0 iš jų iki 40 m.

1 iš jų iki 40 m.

2

1

0

2 iš jų iki 40 m.

0 iš jų iki 40 m.

0 iš jų iki 40 m.

5

4

3

3 iš jų iki 40 m.

1 iš jų iki 40 m.

2 iš jų iki 40 m.

12
6 iš jų iki 40 m.

8.3.

Paaiškinimai
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9.
Eil.
Nr.
I
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS
VPS
finansininkai
Reikšmė
VPS vadovas
ir (arba)
buhalteriai
II
III
IV
VPS vykdytojos darbuotojų etatai praėjusių
ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius
0,75
0,25
metus) pabaigoje (vnt.)
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių
ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius
1
1
metus) pabaigoje (vnt.)
VPS vykdytojos darbuotojų etatai ataskaitiniais
0,75
0,25
metais (vnt.)
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais
1
1
metais (vnt.)

VPS
administratoriai

VPS viešųjų
ryšių
specialistai

Iš viso

V

VI

VII

0,5

0,75

2,25

1

2

4

0,5

0,75

2,25

1

2

4

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

Sąsaja su VPS nuostatomis

Nuo kada iki kada buvo
vykdoma

Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius,
kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais

I
10.1.

II

III

IV

Nuo 2018-01-22
iki 2018-12-12

Užtikrinti
vietos
interesų
grupių
bendradarbiavimą ir veikimą kartu
užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos
plėtrą, įgyvendinant bendradarbiavimo

Teritorinis principas
Valdybos nariai yra iš visų Neringos gyvenviečių. Jie dalyvavo
valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi su VPS
10.1.1.
įgyvendinimu susiję klausimai ir tvirtinami kvietimų teikti paraiškas
dokumentai
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Buvo kviečiama teikti paraiškas pagal VPS priemonę „Žvejybos
tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ (kodas BIVP-AKVA10.1.2. SAVA-5). Vienas
iš
priemonės
atrankos
kriterijų
bendradarbiavimo skatinimas. Gautos dvi paraiškos bei patvirtinta
viena paraiška

Nuo 2018-06-28 iki
2018-12-31

Buvo kviečiama teikti paraiškas pagal VPS priemonę „Žvejybos
sektoriaus dalyvių bendradarbiavimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2).

Nuo 2018-12-18 iki
2018-12-31

10.1.3.

veikas, kurių tikslas skatinti įvairias
bendradarbiavimo
veikas,
kuriame
dalyvauja ne mažiau kaip du subjektai,
formas ne vienos bendruomenės ar
gyvenvietės ribose.
Užtikrinti vietos išteklių tinkamą
panaudojimą, vietos interesų grupių
bendradarbiavimą ir veikimą kartu
užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos
plėtrą, įgyvendinant bendradarbiavimo
veiklas, kurių tikslas skatinti įvairias
bendradarbiavimo, kuriame dalyvauja ne
mažiau kaip du subjektai, formas ne
vienos bendruomenės ar gyvenvietės
ribose.
Užtikrinti
ŽRVVG
teritorijos
išskirtinumo ir specifinių pranašumų
panaudojimą,
ŽRVVG
teritorijos
didesnės pridėtinės vertės kūrimą, kuriuo
bus tiesiogiai siekiama, įgyvendinant
VPS priemonę: „Žvejybos tradicijų
išsaugojimas ir populiarinimas“ ir taip
didinti regiono patrauklumą ir kartu
propaguoti kultūros vertybes. Siekiant
kurti ŽRVVG teritorijos pridėtinę vertę
ir ją pristatyti, numatoma remti
inovatyvias veiklas, leidybą, švietėjišką
veiklą, skirtas krašto savitumo, tradicijų,
kultūrinių vertybių pristatymui.
Užtikrinti vietos išteklių tinkamą
panaudojimą, vietos interesų grupių
______________________
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Vienas iš priemonės atrankos kriterijų - žuvininkystės regiono
gyventojų vaidmens, vykdant vietos plėtrą, stiprinimas.

10.2.

bendradarbiavimą ir veikimą kartu
užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos
plėtrą, įgyvendinant bendradarbiavimo
veiklas, kurių tikslas skatinti įvairias
bendradarbiavimo, kuriame dalyvauja ne
mažiau kaip du subjektai, formas ne
vienos bendruomenės ar gyvenvietės
ribose.

„Iš apačios į viršų“ principas

Valdybos posėdžių metu buvo patvirtinti VP atrankos kriterijai.
Valdybos nariai atstovauja visus gyventojų sektorius bei gyvena
10.2.1. įvairiose Neringos ŽRVVG gyvenvietėse. Rengiant atrankos
kriterijus savo pastabas ir pasiūlymus galėjo pateikti visi
suinteresuoti ŽRVVG gyventojai.

2018-01-22
2018-03-16
2018-09-19
2018-10-22

Valdybos posėdžių metu buvo patvirtinti kvietimai, FSA ir kiti
susiję dokumentai. Valdybos nariai atstovauja visus gyventojų
10.2.2. sektorius bei gyvena įvairiose Neringos ŽRVVG gyvenvietėse.
Rengiant FSA savo pastabas ir pasiūlymus galėjo pateikti visi
suinteresuoti ŽRVVG gyventojai.

2018-06-05
2018-06-25
2018-09-19
2018-12-12

Rengiant
kvietimų
teikti
VP
dokumentaciją, bus skelbiami VP
atrankos kriterijų projektai, kuriems savo
pastabas ir pasiūlymus galės pateikti visi
ŽRVVG teritorijos gyventojai. ŽRVVG
valdybos posėdžiuose bus organizuojami
pastabų ir pasiūlymų aptarimai, kviečiant
į juos suinteresuotus ŽRVVG teritorijos
gyventojus.
Rengiant
kvietimų
teikti
VP
dokumentaciją, bus skelbiami VP
įgyvendinimo
taisyklių
projektai,
kuriems savo pastabas ir pasiūlymus
galės pateikti visi ŽRVVG teritorijos
gyventojai.
ŽRVVG
valdybos
posėdžiuose bus organizuojami pastabų
ir pasiūlymų aptarimai, kviečiant į juos
suinteresuotus
ŽRVVG
teritorijos
gyventojus.
Suderinus
ŽRVVG
teritorijos ir visų suinteresuotųjų
teritorijos gyventojų interesus, ŽRVVG
valdyba tvirtins kvietimų teikti VP
______________________
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I, II ir III kvietimai paskelbti laikraštyje „Vakarų ekspresas“.
Kvietimai, FSA ir kiti dokumentai patalpinti asociacijos
internetiniame puslapyje www.neringa.lt (tik I kvietimas ir su juo
susiję dokumentai) ir vidmares.lt bei išsiųsti visiems asociacijos
10.2.3. nariams elektroniniu paštu. Viešųjų ryšių specialistai susitikimo su
ŽRVVG teritorijos gyventais ir ragino juos teikti informaciją apie
VP paraiškas. Asociacijos administracija visiems pageidaujantiems
teikė konsultacijas dėl reikalavimų pareiškėjams, teikiantiems VP
paraiškas, taip pat dėl reikalavimų VP atrankai ir įgyvendinimui.

Nuo 2018-06-28
iki 2018-12-31

Valdyba patvirtino VP. Informacija apie valdybos posėdžio datą,
10.2.4. valdybos posėdžio protokolas ir dalyvių skaičius yra paskelbti
asociacijos internetiniame puslapyje vidmares.lt.

Nuo 2018-10-15
iki 2018-12-31

Visuotinių susirinkimų metu, po viešinimo ir aktyvinimo renginių
potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams, administracijos
10.2.5. susitikimų su ŽRVVG gyventojais metu buvo vykdomos žodinės
žvejų ir kitų gyventojų apklausos, kurių metu buvo siekiama
identifikuoti VPS įgyvendinimo problemas bei gauti siūlymus dėl

Nuo 2018-01-01 iki
2018-12-31

dokumentaciją.
Kviečiant teikti VP paraiškas, kvietimų
informacija taip pat bus viešinama pagal
viešųjų pirkimų reikalavimus atrinktuose
leidiniuose ir kitais informavimo
kanalais. Informacija apie paskelbtus
kvietimus teikti VP paraiškas bus
siunčiama atskirų ŽRVVG teritorijos
gyventojų
grupių
interesams
atstovaujančioms organizacijoms. Bus
stengiamasi aktyvinti ŽRVVG teritorijos
lyderius savanoriškai teikti informaciją
apie kvietimus teikti VP paraiškas. Savo
ruožtu ŽRVVG administracija teiks
konsultacijas
dėl
reikalavimų
pareiškėjams, teikiantiems VP paraiškas,
taip pat dėl reikalavimų VP atrankai ir
įgyvendinimui.
Tvirtinant VP, principo ,,iš apačios į
viršų“ įgyvendinimą užtikrins ŽRVVG
valdyba, kuri tvirtins finansuotinus VP ir
kurios sudėtis atitinka principo ,,iš
apačios į viršų“ reikalavimus. Be to,
informacija apie ŽRVVG valdybos
posėdžius, kuriuose bus tvirtinami
finansuotini VP, bus skelbiama viešai.
Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną ir
siekiant atlikti VPS įgyvendinimo
kokybinį
vertinimą,
pasitelkiant
socialinių tinklų teikiamas galimybes,
bus vykdomos žvejų ir kitų gyventojų
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problemų sprendimo.

10.3.

apklausos.
ŽRVVG
teritorijos
gyventojams kasmet susitikimų/VPS
įgyvendinimo aptarimų metu bus
pristatomi
ŽRVVG
administracijos
surinkti privalomi VPS įgyvendinimo
stebėsenos duomenys ir rodikliai.
Susitikimų/VPS įgyvendinimo aptarimų
metu su tikslinėmis ŽRVVG teritorijos
gyventojų grupėmis bus siekiama
identifikuoti
VPS
įgyvendinimo
problemas ir jeigu jos bus nustatytos,
gauti siūlymus dėl problemų sprendimo.

Partnerystės principas

Valdybos posėdžių metu buvo patvirtinti VP atrankos kriterijai, I, II
ir III kvietimai, FSA ir kiti dokumentai. PAK posėdžio metu buvo
patvirtintas VP.
Valdybos nariai atstovauja visus tris sektorius (pilietinę visuomenę,
verslą ir vietos valdžią), jie sprendimus priėmė atsižvelgdami į
ŽRVVG teritorijos vizijos ir jos siekiančių prioritetų įgyvendinimą,
vadovaudamiesi nešališkumo, skaidrumo, atvirumo, viešų ir privačių
interesų derinimo principais. Valdybos nariai apie kvietimus
10.3.1.
informavo potencialius pareiškėjus, partnerius neoficialiuose
susitikimuose, bendruomenių susirinkimuose, jaunimo neformalioje
aplinkoje ir palaiko ,,grįžtamąjį ryšį“.
Visi kvietimai, FSA ir kiti susiję dokumentai, valdybos posėdžių
protokolai yra patalpinti asociacijos internetinėje svetainėje
vidmares.lt

Nuo 2018-01-22
iki 2018-12-31

Įgyvendinant VPS, Neringos ŽRVVG ir
toliau veiks, laikydamasi partnerystės
principo
(atitikdama
partnerystei
keliamus
reikalavimus).
Partneriai
(bendruomeninių organizacijų, kitų
NVO, pilietinės visuomenės, verslo,
vietos valdžios atstovai), siekdami
ŽRVVG teritorijos vizijos ir jos
siekiančių
prioritetų
įgyvendinimo,
vadovaudamiesi
nešališkumo,
skaidrumo, atvirumo, viešų ir privačių
interesų derinimo principais, atstovaus
regiono plėtros partnerius, rengiant ir
tvirtinant VP atrankos ir įgyvendinimo
taisykles, rengiant ir tvirtinant kvietimus
teikti VP paraiškas, įgyvendinant
partnerių aktyvinimo veiksmus, priimant
sprendimus dėl VP finansavimo. Su VPS
______________________
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įgyvendinimo tvarka, sprendimų dėl VP
finansavimo priėmimo eiga ir rezultatais,
VPS įgyvendinimo rezultatais bus
supažindinami visi regiono plėtros
partneriai,
skelbiant
informaciją
spaudoje,
partnerių
neformaliuose
susitikimuose ir kitais informavimo
kanalais, taip sudarant jiems galimybę ir
skatinant palaikyti ,,grįžtamąjį ryšį“ ir
suteikti žinių partnerių atstovams
ŽRVVG
valdyboje,
ŽRVVG
administracijai dėl VPS konkrečių
priemonių įgyvendinimo.
10.4.

Vietos finansavimo ir valdymo principas
Asociacija įgyvendindama VPS aktyviai bendradarbiauja su
Neringos savivaldybe ir potencialiais VP pareiškėjais. Neringos
10.4.1.
savivaldybė sutiko dalinai finansuoti VP, kuris yra patvirtintas PAK
posėdyje.

Administracijos darbuotojai aktyviai dalyvavo susitikimuose su
ŽRVVG teritorijos gyventojais, kurių metu diskutavo, dėl galimo
žuvininkystės atstovų bendradarbiavimo, naujų projektų idėjų
10.4.2.
generavimo siekiant, kad būtų parengti ir pateikti VP, kurie
maksimaliai prisidėtų prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių
sprendimo

Nuo 2018-01-01 iki
2018-12-31

Nuo 2018-01-01 iki
2018-12-31

Vietos finansavimo mechanizmų paiešką
ir kūrimą Neringos ŽRVVG ketina
vykdyti bendrai su Neringos savivaldybe
ir su potencialiais VP pareiškėjais.
Bendram užsibrėžtų vietos plėtros
uždavinių sprendimui telkti Neringos
ŽRVVG teritorijos gyventojus turėtų
numatomos organizuoti diskusijos, kitos
aktyvinimo veiklos kurių metu siekiama
diskusijas,
aktyvinimo
veiklas
organizuoti taip, kad būtų sudarytos
prielaidos naujų kontaktų užmezgimui,
projektų
idėjų
generavimui
ir
bendradarbiavimo būdų paieškai, kad jos
būtų
įgyvendintos
maksimaliai
prisidedant prie užsibrėžtų vietos plėtros
uždavinių sprendimo.
______________________
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11.

HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS

Eil.
Nr.
I
11.1.

11.1.1.

Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai

Datos

Sąsaja su VPS nuostatomis

Nuo kada iki kada buvo
vykdoma

Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius,
kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais

II

III

IV

Jaunimas

Dalis valdybos narių yra jauni žmonės iki 40 metų. Jie dalyvavo
valdybos darbe.

Visi kvietimai, FSA ir kiti susiję dokumentai, valdybos posėdžių
protokolai yra patalpinti asociacijos internetinėje svetainėje
vidmares.lt Visi dokumentų projektai buvo nusiųsti atstovaujantiems
jaunimą valdybos nariams. Šie valdybos nariai jaunimui ir jauniems
asmenims viešino kvietimo sąlygas ir ragino aktyviai dalyvauti VPS
įgyvendinimo veiklose
Rengiant ir tvirtinant projektų atrankos kriterijus buvo atsižvelgta į
jaunų žmonių poreikius. Buvo nustatyti atrankos kriterijai VP
11.1.2.
suteikiantys papildomus balus už jaunimo įtraukimą į VP:
1.vienas iš VPS priemonės „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių
pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2) atrankos kriterijų - jaunimo
įtraukties skatinimas;
2. vienas iš VPS priemonės „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir
populiarinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-5) atrankos kriterijų jaunų (iki 40 metų amžiaus asmenų) įtraukimas.
Administracija kvietė jaunus asmenis dalyvauti viešinimo ir

Nuo 2018-01-22
iki 2018-12-18

Nuo 2018-01-01 iki
2018-12-31

Organizuojant VVG valdymo organo
darbą – į ŽRVVG valdybą įtraukti jauni
žmonės iki 40 metų amžiaus. Tokiu būdu
jiems sudaryta galimybė atstovauti
jaunimą,
priimant
sprendimus
ir
įgyvendinant veiklas, priskirtas ŽRVVG
valdymo organo funkcijoms.
Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas
- ŽRVVG administracija su visų
kvietimų sąlygomis ir dokumentacija
supažindins jaunus žmones. Jauni
žmonės
bus
įtraukiami
į
VP
įgyvendinimo
ir
administravimo
taisyklių, kvietimo sąlygų rengimą (jie
bus supažindinami su minėtų dokumentų
projektais, skatinami pateikti savo
nuomonę, pasiūlymus bei pastabas.
Taisyklių ir kvietimo sąlygų projektai bus
skelbiami viešai ir persiunčiami el. paštu
jaunimo atstovams, jų asocijuotoms
struktūroms ir kitiems suinteresuotiems
jauniems žmonėms). Kviečiant teikti VP
paraiškas, jaunimas iki 29 metų ir jauni
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aktyvinimo renginiuose, skatino jaunimą organizuoti apskritojo stalo
diskusijas su jaunimo tikslinėmis grupėmis, bendruomenėmis, su
savivaldybe, su verslo atstovais ir taip generuoti projektines idėjas,
kurios atspindėtų ir jaunimo grupių poreikius

11.2.

asmenys nuo 30 iki 40 metų bus
skatinami
savanoriauti,
viešinant
kvietimo sąlygas ir konsultuojant
ŽRVVG teritorijos suinteresuotą jaunimą
dėl VP paraiškų pateikimo. ŽRVVG
administracija inicijuos ir skatins jaunimą
organizuoti apskritojo stalo diskusijas su
jaunimo tikslinėmis grupėmis, su
švietimo
įstaigomis,
su
regiono
bendruomenėmis, su savivaldybe, su
verslo atstovais ir taip generuoti
projektines idėjas, kurios atspindėtų ir.
jaunimo grupių poreikius. Jaunimas bus
skatinamas apjungti skirtingų kartų
požiūrį į Neringos ŽRVVG teritorijos
jaunimo problemas

Kultūra

Buvo parengti ir patvirtinti VPS priemonės „Žvejybos tradicijų
išsaugojimas ir populiarinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-5)
atrankos kriterijai. Vienas iš priemonės atrankos kriterijų bendradarbiavimo skatinimas, kuriuo buvo skatinamas žvejų Nuo 2018-01-01
11.2.1.
įtraukimas į VP veiklas. Buvo suorganizuoti du viešinimo ir iki 2018-08-09
aktyvinimo renginiai potencialiems vietos projektų paraiškų
teikėjams (Nidoje ir Juodkrantėje) bei asmeniškai konsultuojami
potencialūs paraiškų teikėjai.

Vykdant Neringos ŽRVVG teritorijos
gyventojų aktyvinimo veiklas, kuriomis
siekiama ŽRVVG teritorijos gyventojų ir
jų bendruomenių kultūrinės tapatybės
stiprinimo, jų kūrybingumo didinimo,
bendruomeniškumo
ir
pilietiškumo
ugdymo daug dėmesio numatoma skirti
pasirengti VPS priemonės ,,Žvejybos
tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“
įgyvendinimui bei jos įgyvendinimo
rezultatams pristatyti. Bus siekiama į
priemonės įgyvendinimą įtraukti kuo
daugiau žvejų, kad priemonės rezultatai
kuo geriau atspindėtų ir pristatytų gyvąją
______________________
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regiono
žvejybos
tradiciją.
Bus
organizuojamos
konsultacijos
potencialiems pareiškėjams su kultūros
srities darbuotojais, turizmo specialistais.
11.3.

Darnus vystymas (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus)
Kvietimo dokumentuose yra numatyti VP pareiškėjo įsipareigojimai:

užtikrinti, kad investicijos atitinka taikytinus ES ir nacionalinius standartus
bei ES ir nacionalinius darbo saugos reikalavimus; užtikrinti, kad
įgyvendinus projektą, investicijos atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos kontroliuojamus teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra
11.3.1.
taikomi tokie reikalavimai; jei, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais,
projekte numatyta veikla galima tik turint atitinkamą leidimą, pareiškėjas
įsipareigoja veiklos nevykdyti negavęs leidimo ir ne vėliau kaip su
paskutiniuoju mokėjimo prašymu pareiškėjas įsipareigoja atitinkamą
leidimą pateikti.

11.4.

Nuo 2018-01-12 iki
2018-12-31

Kvietimų teikti VP metu vietos projektų
pareiškėjams bus keliamas reikalavimas
užtikrinti, kad VP neturės neigiamos
įtakos Neringos ŽRVVG teritorijos
darniam vystymuisi ir jos aplinkos
būklei;

Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas

11.4.1. ŽRVVG administracijos darbuotojai yra tiek vyrai, tiek moterys

Nuo 2018-01-01
iki 2018-12-31

11.4.2. ŽRVVG valdybos veikloje dalyvavo tiek vyrai, tiek moterys.

Nuo 2018-01-22
iki 2018-12-18

Organizuojant ŽRVVG administracijos
darbą –
ŽRVVG
administracijos
komanda bus formuojama nepažeidžiant
moterų ir vyrų lygių galimybių ir
nediskriminavimo principus. Nustatyti
privalomi
reikalavimai
ŽRVVG
darbuotojams
nepažeidžia
minėtų
principų.
Organizuojant ŽRVVG valdymo organo
darbą – į ŽRVVG valdybą atitinkamai
moterų ir vyrų lygių galimybių principui
įtrauktos moterys ir vyrai. Tokiu būdu
jiems sudarytos lygios galimybės
atstovauti tiek moteris, tiek vyrus,
priimant sprendimus ir įgyvendinant
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Administracija su visų kvietimų sąlygomis ir dokumentacija sudarė
galimybes susipažinti tiek moterims, tiek vyrams, taip pat įvairios
tautinės kilmės, skirtingos religijos ar įsitikinimų, turintiems negalią,
skirtingo amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos
asmenims. Laikantis moterų ir vyrų lygių galimybių ir
nediskriminavimo skatinimo principo, Neringos ŽRVVG teritorijos
gyventojai buvo įtraukiami į VP įgyvendinimo ir administravimo
taisyklių, kvietimo sąlygų rengimą, jie buvo supažindinami su minėtų
dokumentų projektais, skatinami pateikti savo nuomonę, pasiūlymus
bei pastabas.
Taisyklių ir kvietimo sąlygos skelbiamos viešai ir su jais susipažinti
11.4.3.
galėjo visi suinteresuoti regiono plėtros dalyviai, nepriklausomai nuo
jų lyties, tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus,
šeimyninės padėties, lytinės orientacijos.
Kviečiant teikti VP paraiškas, asmenys, laikantis moterų ir vyrų lygių
galimybių ir nediskriminavimo skatinimo principo, buvo skatinami
savanoriauti, viešinant kvietimo sąlygas ir konsultuojant ŽRVVG
teritorijos suinteresuotus asmenis dėl VP paraiškų pateikimo. Buvo
skatinama apjungti skirtingų asmenų požiūrį į Neringos ŽRVVG
teritorijos problemas. Tiek moterims, tiek vyrams, tiek taikant
nediskriminavimo skatinimo principą, bus sudarytos vienodos
galimybės kurti darbo vietas.

Nuo 2018-01-22 iki
218-12-31

veiklas, priskirtas ŽRVVG valdymo
organo funkcijoms.
Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas
- ŽRVVG administracija su visų
kvietimų sąlygomis ir dokumentacija
sudarys galimybes susipažinti tiek
moterims, tiek vyrams, taip pat įvairios
tautinės kilmės, skirtingos religijos ar
įsitikinimų, turintiems negalią, skirtingo
amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės
orientacijos asmenims. Laikantis moterų
ir
vyrų
lygių
galimybių
ir
nediskriminavimo skatinimo principo,
Neringos ŽRVVG teritorijos gyventojai
bus įtraukiami į VP įgyvendinimo ir
administravimo
taisyklių,
kvietimo
sąlygų rengimą (jie bus supažindinami su
minėtų dokumentų projektais, skatinami
pateikti savo nuomonę, pasiūlymus bei
pastabas. Taisyklių ir kvietimo sąlygų
projektai bus skelbiami viešai ir su jais
susipažinti galės visi suinteresuoti
regiono plėtros dalyviai, nepriklausomai
nuo jų lyties, tautinės kilmės, religijos ar
įsitikinimų,
negalios,
amžiaus,
šeimyninės padėties, lytinės orientacijos.
Kviečiant teikti VP paraiškas, asmenys,
laikantis moterų ir vyrų lygių galimybių
ir nediskriminavimo skatinimo principo,
bus skatinami savanoriauti, viešinant
kvietimo sąlygas ir konsultuojant
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PAK tvirtinant VP buvo užtikrintas vyrų ir moterų dalyvavimas
posėdyje. Buvo sudaryta galimybė VP pareiškėjams nepriklausomai
11.4.4. nuo lyties, tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus,
šeimyninės padėties, lytinės orientacijos pristatyti VP paraiškas
projektų atrankos posėdyje.

2018-10-22

ŽRVVG
teritorijos
suinteresuotus
asmenis dėl VP paraiškų pateikimo. Bus
skatinama apjungti skirtingų asmenų
požiūrį į Neringos ŽRVVG teritorijos
problemas. Tiek moterims, tiek vyrams,
tiek taikant nediskriminavimo skatinimo
principą,
bus sudarytos vienodos
galimybės kurti darbo vietas.
Tvirtinant VP – Moterų ir vyrų
dalyvavimas ŽRVVG valdymo organe,
priimant sprendimus dėl VP finansavimo,
užtikrins moterų ir vyrų interesų
atstovavimą. Bus sudaryta galimybė VP
pareiškėjams nepriklausomai nuo lyties,
tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų,
negalios, amžiaus, šeimyninės padėties,
lytinės
orientacijos
pristatyti
VP
paraiškas projektų atrankos posėdžiuose.

VI DALIS. KITA INFORMACIJA
12.
Eil.
Nr.
I
12.1.

VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS
METAIS
Sąsaja su VPS nuostatomis
Datos
Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
Nuo kada iki kada buvo
vykdoma

II
Projekto vadovas surinko informaciją apie asociacijos Vidmarės narių
pokyčius pagal pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios
sektorius

III
Nuo 2018-01-01
iki 2018-12-31

teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais
metais

IV
VPS administravimo vadovas
Renka informaciją apie narių pokyčius
pagal pilietinės visuomenės, verslo,
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12.2.

Projekto vadovas surinko informaciją apie asociacijos Vidmarės
valdybos narių pokyčius pagal pilietinės visuomenės, verslo, vietos
valios sektorius 2018 m.

Nuo 2018-01-01
iki 2018-12-31

12.3.

Projekto vadovas surinko informaciją apie asociacijos Vidmarės
darbuotojų pokyčius 2018 m.

Nuo 2018-01-01
iki 2018-12-31

12.4.

Viešųjų ryšių specialistas surinko informaciją apie ŽRVVG teritorijos
gyventojų aktyvinimo veiksmus atliktus 2018 m.

Nuo 2018-01-01
iki 2018-12-31

12.5.

Viešųjų ryšių specialistas surinko informaciją veiksmus, kurie atlikti
2018 m. siekiant įgyvendinti LEADER metodo principus ir
horizontaliuosius principus bei prioritetus pagal kiekvieną principą
atskirai, nustatė sąsajas su VPS nuostatomis

Nuo 2018-01-01
iki 2018-12-31

12.6.

Finansininkė surinko finansinę informaciją apie VPS administravimo
išlaidas patirtas 2018 m.

Nuo 2018-01-01
iki 2018-12-31

12.7.

Asociacijos „Vidmarės“ visuotinio susirinkimo metu buvo
patvirtintos asociacijos „Vidmarės“ veiklos ir finansinės ataskaitos už
2017 metus. Visuotinio susirinkimo nariai buvo supažindinti su

2018-04-03

vietos valdžios sektorius
VPS administravimo vadovas
Renka informaciją apie valdymo organo,
atsakingo
už
VPS
įgyvendinimo
sprendimus, narių pokyčius pagal
pilietinės visuomenės, verslo, vietos
valdžios sektorius
VPS administravimo vadovas
Renka informaciją apie darbuotojų
pokyčius
VPS viešųjų ryšių specialistas.
Renka
informaciją
apie
ŽRVVG
teritorijos
gyventojų
aktyvinimo
veiksmus
atliktus
kiekvienais
ataskaitiniais metais, identifikuoja jų
sąsajas su VPS įgyvendinimo veiksmų
planu.
VPS viešųjų ryšių specialistas.
Renka informaciją apie veiksmus, kurie
atlikti siekiant įgyvendinti LEADER
metodo principus ir horizontaliuosius
principus bei prioritetus pagal kiekvieną
principą atskirai ataskaitiniais metais,
nustato sąsajas su VPS nuostatomis
VPS finansininkas ir (arba) buhalteris
Renka finansinę informaciją apie VPS
administravimo išlaidas ir jų poreikį
kiekvienais ataskaitiniais metais.
Informacijos apie VPS įgyvendinimą
teikimo tvarka įgyvendinant VPS
dalyvaujantiems ŽRVVG subjektams.
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asociacijos „Vidmarės“ valdybos ataskaita už 2017 metus.

12.8.

Asociacijos „Vidmarės“ nariai visuotinių susirinkimų metu buvo
supažindinami su VPS įgyvendinimu.

12.9.

Viešųjų ryšių specialistai teikė informaciją apie VPS įgyvendinimą
asmenims, kurie pageidavo gauti informaciją apie VPS įgyvendinimą,
kvietimų ir VP teikimo sąlygas.

12.10.

Asociacijos „Vidmarės“ visuotiniame narių susirinkime patvirtinta
asociacijos „Vidmarės“ 2017 m. veiklos ataskaita

2018-04-23

12.11.

Administracijos darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. Jie dirbdami
vadovaujasi administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių
aprašymais, prezidentės įsakymais.

Nuo 2018-01-01
iki 2018-12-31

2018-04-03
2018-10-31

Nuo 2018-01-01
iki 2018-12-31

Kiekvienais metais ŽRVVG organizuoja
visuotinį ataskaitinį ŽRVVG susirinkimą,
kurio metu yra tvirtinama ŽRVVG
administracijos, ŽRVVG prezidento ir
ŽRVVG valdybos ataskaitos.
Informacijos apie VPS įgyvendinimą
teikimo tvarka įgyvendinant VPS
dalyvaujantiems ŽRVVG subjektams.
Susirinkimo metu yra pateikiama visa
informacija
susijusi
su
VPS
įgyvendinimu.
Informacijos apie VPS įgyvendinimą
teikimo tvarka įgyvendinant VPS
dalyvaujantiems ŽRVVG subjektams.
Taip pat ŽRVVG dirba darbuotojas –
Viešųjų ryšių specialistas – tiesiogiai
susijęs su informacijos pateikimu visiems
VPS dalyvaujantiems subjektams ir visai
visuomenei.
Atskaitomybės (pavaldumo) sistema,
taikoma įgyvendinant VPS
Atskaitomybės (pavaldumo) tarp atskirų
įgyvendinant
VPS
dalyvaujančių
ŽRVVG subjektų sistemą reglamentuoja
įstatai.
Atsakomybės
sistema,
taikoma
įgyvendinant VPS
ŽRVVG administracijos darbą, teises ir
pareigas, atsakomybę reglamentuoja
ŽRVVG administracijos darbo tvarkos
taisyklės, pareigybių aprašymai, ŽRVVG
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prezidentės įsakymai. Darbuotojai už
funkcijų bei pareigų vykdymą atsako
darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.
Eil.
Nr.
I
13.1.

13.2.

14.
Eil. Nr.
I
14.1.

VPS KEITIMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS

VPS keitimo esmė ir priežastis

VPS dalių, kurios buvo
keičiamos ataskaitiniais
metais, Nr.

II
III
Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pareiškėjams padidinta VPS
prioriteto Nr. II „Žvejų bendruomenės vaidmens stiprinimas ir 9.1.2.1.9.;
9.1.2.2.9.;
infrastruktūros atnaujinimas“ priemonių paramos lyginamoji dalis 9.1.2.2.9.
(proc.) nuo 80 iki 95 proc.
Pakeistas VPS įgyvendinimo veiksmų planas, kadangi VPS sutartis
buvo pasirašyta vėliau, negu planuota VPS įgyvendinimo veiksmų 10.2.1.; 10.3.1.
plano suderinimo metu.
VPS ĮGYVENDINIMO PAMOKOS
Pamoka
II
BLOGOSIOS PAMOKOS

VPS keitimo
iniciatorius

VPS pakeitimo
data

Kas inicijavo VPS
keitimą (VPS
vykdytoja, Agentūra,
Ministerija)?

Kada buvo pakeista
VPS?

IV

V

Asociacija
„Vidmarės“

2018-02-26

Asociacija
„Vidmarės“

2018-02-26

Siūlomi veiksmai
III
VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI IŠVENGTI
BLOGJŲJŲ PAMOKŲ

Vietos projektų vykdytojų įvykdyti pažeidimai, pritaikytos
sankcijos
14.1.1.1. --<...>
14.1.2.
VPS vykdytojos įvykdyti pažeidimai, pritaikytos sankcijos
14.1.1.
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14.1.2.1. --<...>
14.1.3.
<...>
<...>
14.2.
14.2.1.
<...>
14.2.2.
<...>
15.
Eil.
Nr.
I
15.1.
<...>

GEROSIOS PAMOKOS

VPS VYKDYTOJOS SIŪLOMI VEIKSMAI GEROSIOMS
PAMOKOMS PASKATINTI

---

VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI
ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)
Sąsaja su VPS nuostatomis
Datos
Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
Nuo kada iki kada buvo
veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta
II

vykdoma

informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais

III

IV

----
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FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR)
16.

Eil.
Nr.

I
16.1.
16.1.1.
16.1.1.1.
16.1.1.2.

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)).
Proc. nuo
Proc.
nuo
išmokėtos
Tinkamų finansuoti
Proc. nuo
skirtos
viešosios paramos
išlaidų pavadinimai pagal
Suma,
skirtos
(pagal Reglamento
paramos
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
paramos VPS
VPS administravimo
Eur
(ES) Nr. 1303/2013
VPS
administruoti
taisykles
35 str. 1 d. b), c), d)
įgyvendinti
ir e) papunkčius)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso):
su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:
Projekto vadovo darbo
6095
užmokestis
Projekto administratoriaus
3646
darbo užmokestis

XI
11494
11494

XII
1,65
1,65

XIII
8,26
8,26

100
100

XIV

16.1.1.3.

Projekto finansininko
darbo užmokestis

16.1.2.

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

-

-

-

-

su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):
-

-

-

-

-

5803
4956

0,83

4,17
3,56

100
100

16.1.2.1.
<...>
16.1.3.
17.1.3.1.
<...>
16.2.
16.2.1.
16.2.1.1.

1453

ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso):
su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:
Projekto viešųjų ryšių
4956

-

-

0,71
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specialistų darbo
užmokestis
<...>
16.2.2.
16.2.2.1.

su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios
išlaidos:
Aiškinamojo stendo
847
parengimas

847

0,12

0,61

100

Iš viso faktiškai pagal
mokėjimo prašymus
apmokėtos VPS
administravimo išlaidos:

17297

2,48

12,43

100

<...>
16.3.

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

17297

VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄTEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS
Vardas, pavardė
Rasa Baltrušaitienė
Pareigos
Prezidentė
Atstovavimo pagrindas
Įstatai
Data
2019-01-30
Parašas ir antspaudas
________________________
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