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NERINGOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ASOCIACIJOS „VIDMARĖS" VIETOS
PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2022 M. VASARIO 17 D.1 POSĖDŽIO

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS

2022 m. vasario 17 d.2 Nr. 23

Neringa4

Posėdis vyko - 2022 m. vasario 17 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu per zoom platformą.
Posėdžio pirmininkas - Vaidas Venckus, asociacijos „Vidmarės" valdybos pirmininkas
Posėdžio sekretorius - Ingrida Kazokevičiūtė, asociacijos „Vidmarės" valdybos narė.
Dalyvavo: Gabrielė Baltrušaitytė (pilietinės visuomenės sektorius), Viktoras Valceris
(pilietinės visuomenės sektorius), Indrė Kairytė (vietos valdžios sektorius), Sigitas
Šveikauskas (vietos valdžios sektorius), Ernestas Pocius (verslo sektorius), Rita Eičinienė
(verslo sektorius), Ingrida Kazokevičiūtė (pilietinės visuomenės sektorius), Laimis Kazlauskas
(verslo sektorius)> 

Komiteto narys - stebėtojas, turintis veto teisę: Gražina Čepaitienė, Nacionalinės mokėjimo
agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus
vyriausioji specialistė.
Kiti dalyviai: Rasa Baltrušaitienė, asociacijos „Vidmarės" prezidentė, Rasa Stankutė,
asociacijos „Vidmarės" projektų vadovė.

DARBOTVARKE6: 

l. Dėl vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimo;

1 Įrašoma posėdžio data (metai, mėnuo, diena).
2 Įrašoma posėdžio (ne protokolo surašymo) data.
3 Įrašomas protokolo dėstomosios dalies numeris. Dėstomoji ir nutariamoji dalys registruojamos tuo pačiu numeriu.
-1 Įrašomas miestas l kaimo vietovė, kur vyko posėdis.
5 Išvardijama abėcėlės tvarka pagal pavardės pirmas raides. Nurodomas vietos projektų atrankos komisijos narių
atstovaujamas sektorius.
6 Surašoma, kokie klausimai svarstomi. Pvz.: l. Dėl UAB,, " vietos projekto,, " pagal VPS priemonę
____" (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. __J. 2. Dėl Vardenio, Pavardenio vietos

projekto ,, " pagal VPS priemonės ,, " veiklos sritį ; " (vietos projekto paraiškos
atpažinties (registravimo) kodas Nr. __J. ir t. t.). Vadovaujantis vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento
nuostatomis, posėdžio pradžioje įsitikinama, ar dalyvaujančių vietos projektų atrankos komiteto narių užtenka kvorumui.
Vietos projektų atrankos komiteto posėdis yra teisėtas, jeigujame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 vietos projektų atrankos
komiteto narių, posėdyje dalyvauja nariai-stebėtojai ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
atstovas (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" (toliau - ŽRVVG VP administravimo
taisyklės), 113 punktas). Rezultatai turi būti protokoluojami.



• 

2. Dėl paramos skyrimo UAB „Kauneckių" įmonės projektui „UAB „Kauneckių" įmonės
plėtra" (VIDM-AKVA-6.1.2-20.1 ).

l. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų atrankos komiteto posėdžio pirmininko ir sekretoriaus
rinkimo7•

Pranešėjas Vaidas Venckus sakė, kad reikia išsirinkti posėdžio pirmininką ir sekretorių. 8 
Ernestas Pocius pasiūlė pirmininku rinkti Vaidą Venckų. Vaidas Venckus pasiūlė
sekretore išrinkti Ingridą Kazokevičiūtę.
NUTARTA:
l. Posėdžio pirmininku išrinkti Vaidą Venckų.
2. Posėdžio sekretore išrinkti Ingridą Kazokevičiūtę.
Balsavo „už": 8
Balsavo „prieš":0. 9 

Vietos projektų atrankos komiteto narių, turinčių veto teisę, veto: 0.10

2. SVARSTYTA. Dėl paramos skyrimo UAB „Kauneckių" įmonės projektui „UAB
,,Kauneckių" įmonės plėtra" (VIDM-AKVA-6.1.2-20.1 ).
Posėdžio pirmininkas Vaidas Venckus informavo posėdžio dalyvius apie tai, kad 2021 m.
gruodžio 23 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės l
d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų
programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo" redakcija, kurioje nurodyta, kad ŽRVVG kolegialaus organo sudėtyje turi būti
vieto·s valdžios sektorių atstovaujantys asmenys ,, ... (pvz., ŽRVVG teritorijoje veikiančios
savivaldybės, kuri yra ŽRVVG narė, mero ar tarybos paskirtas asmuo, tos savivaldybės
valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos ŽRVVG teritorijoje veikiančios valstybės
įstaigos, organizacijos, kurios yra ŽRVVG narės, atstovas (išskyrus savivaldybės politikus ir
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), kurio dalyvavimo kolegialaus
ŽRVVG valdymo organo veikloje tikslas - atstovauti viešajam interesui) ... " Jis klausė
komiteto stebėtojos, turinčios veto teisę Gražinos Čepaitienės nuomonės ir paprašė paaiškinti
ar šiandienos posėdis bus teisėtas, jei joje sprendimus priims senosios sudėties valdyba.
Gražina Čepaitienė sakė, kad negali šiuo metu tiksliai atsakyti į šį klausimą, reikia pasitikslinti
ir paprašė raštu paklausti. Vaidas Venckus paprašė asociacijos „Vidmarės" prezidentę Rasą
Baltrušaitienę parengti tokį raštą su paklausimu dėl valdybos darbo teisėtumo.
Pranešėjas Vaidas Venckus pristatė Kvietimo Nr. 20 datą, kuri galiojo nuo 2021 m. lapkričio
23 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 17 .00 val. Taip pat supažindino su Kvietime Nr. 20 nurodyta
l priemone, pagal kurią siūloma teikti vietos projektus. Gauta viena paraiška pagal priemonę
,,Tvarus ekonominis vystymasis ir konkurencingumo didinimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-
4, kuriai iš viso skiriama 280 037,00 Eur. Pagal šią priemonę gauta l paraiška - UAB
,,Kauneckių" įmonės projektas „UAB „Kauneckių" įmonės plėtra", kodas VIDM-AKVA-
6.1.2-20.1.

i Toks pat kaip ir darbotvarkėje.
s Turėtų būti išdėstoma pranešimo esmė.
9 Jei balsuota vienbalsiai, taip ir nurodoma, jei ne, nurodoma, kas balsavo „ už", kas balsavo „prieš" ir kiek narių iš viso
balsavo „už" ir kiek „prieš". Turi būti nurodyta priežastis, kodėl balsuojama „prieš". Jeigu vietos projektų atrankos
komiteto narys susilaiko arba atsisako balsuoti, laikoma, kadjis balsuoja „prieš" (ŽRVVG VP administravimo taisyklių
114. 5 papunktis). Jei kažkas nusišalino, reikia nurodyti kas ir dėl kokių priežasčių (VTEK nuomone, nusišalinus nuo tam
tikro klausimo svarstymo, reikėtų vėl iš naujo įvertinti, ar šiam klausimuipriimti yra tinkamas kvorumas).
10 Jeigu vietos projektų atrankos komiteto posėdyje narys, turintis veto teisę (Agentūros atstovas), panaudojo veto teisę,
tai turi būti nurodyta protokole, nurodant ir veto priežastis, bei nurodoma, kad atsižvelgiant į Agentūros veto sprendimas
nepriimtas (ŽRVVG VP administravimo taisyklių 116punktas), irpaaiškinama, kaip buspašalintos veto priežastys. Jeigu
veto teise pasinaudota nebuvo, ši dalis išbraukiama.



3

Vaidas Venckus paprašė projektų vadovės Rasos Stankutės trumpai pristatyti projektą pagal
gautą paraišką. Rasa Stankutė pristatė UAB „Kauneckių" pateiktos paraiškos administracinio
ir pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus bei teigė, kad projektas sukurs pakankamą
pridėtinę vertę siekiant VPS įgyvendinimo tikslų. Ji pastebėjo, kad siųstuose dokumentuose
palikta techninė klaida, klaidingai nurodant projekto įgyvendinimo vietos adresą, kurią po
posėdžio ištaisys. Rasa Stankutė sakė, kad visa medžiaga, susijusi su svarstomu projektu, buvo
išsiųsta susipažinimui kiekvienam valdybos nariui. Vaidas Venckus paklausė, ar susirinkimo
nariai turi pastabų. Pastabų nebuvo.

NUTARTA:
l. Pritarti UAB „Kauneckių" įmonės projektui „UAB „Kauneckių" įmonės plėtra" (VIDM

AKVA-6.1.2-20.1) pagal VPS priemonę „Tvarus ekonominis vystymasis ir
konkurencingumo didinimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4 patvirtinimui.

Balsavo „už":9
Balsavo „prieš":O
Vietos projektų atrankos komiteto narių, turinčių veto teisę, veto: O.

Posėdžio pirmininkas (-ė)

/
Posėdžio sekretorius (-ė)
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Vaidas Venckus

Ingrida Kazokevičiūtė



o 
2222 >N
~ -~':, 00"'o -~ ~ 

~ 2"E 
~ ~ ~; ::::.:::;
~ < 00 

00 """"
~<~ u~~

'O-
~ ~ 2222 N 
UN~ ~ CNO z~ _~ oEoEo 
~M< -d~ o 222" r--- "'ro-~ r -- ~ EE-J bI)

~ ~ ~ o l ····l E• EEEE• . EEEEE• 
Į l -J ~ 2222 ~ O)~~z o: zro

~ ~ g I s
~ 00 0 N o ~ N 
~ ~ o o

N ::::.: z E-- 
~ ~ o 
~ E-- ~ ~<~ 
t~ 

r -- 
~ ~ 
~ e; 
""-10 
~g: 
~ 00o 

E-- 
~ 
2222 I 



N
N•....•

o
\D 

~ 

o
N

l

0J•....•

~

i:,.i.....•......
i.i:,.i

i:,.i. ..•.•... ..•
i.i:,.i

.Įįi:,.i.~= = o oe e~ ~·- ·-l- ;.. >----t-- ~

--- ---

N



~e,:
--=o 
..:i::t--+-

11') 

..•..•

•CIJ =o 
8
CIJ ....
i.
Q.

i--------J__ISCIJ t--+--....
i.o ....
i.
Q.

~....-....
i.~
~o f---1----

:!2....
CIJ 
>

~....-....
i.~

-..•..•

~
•CIJ =o 
8
CIJ 

"fu---

•CIJ =o 
8
CIJ ....
i.
Q.
o -C!Jt--+--....
i.o ....
i.
Q.

. .:: ;.~z
f---1----

·-)r/l

-~
·-e.•....•
>trj 
~ 



~ ~~ ~
11') 

"' "'"' "'
"1 "1 ~ ~ -e -e = =.::: .:::

~ "' ~ "'~ ~
r--r--

"' "'"' "'
"1 "1 ·- ·-•.. •..·- ·-•• ••"1 "1 

"!f' "1 "1 = =~ ~·- ·-~ ~•.. •..
~ ~~ ~

r-- r--

"' "'"' "'
"1 "1 -~ -~= == =e e~ ~·- ·-•• ••Q. Q.- -~ ~

~ ~ ~

"' "'"' "'-~ -~= == =e e~ ~
r-- l-- ·g l-- t----- ·g t-----t--

= =•.. •..~ ~•.. •..·- ·-•• ••= =·- ·-a a
N

00. 00. 

=-- =--> >

- r-- f---
,.... - s:: - s::

·-)Ų)

·,g
"€
-~
A..
\,D 

00
00. 00. .-1 .-1 >>

>00. >00. .-1 .-1 

"1 ·•..·--"1 "1 =
~·-~•..

"1 -~==e~·--Q.-

f-----+--

•il.)
1--<

]
il.)
ŲJ

o.....
>N
"O
•il.)
ŲJo

A..




