
1 

 

ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2022 M.  KOVO 9 D. 

 POSEDŽIO  PROTOKOLO  

NUTARIAMOJI DALIS 

 

2022 m. kovo 9 d. Nr. 1 

Zarasai 

1. SVARSTYTA. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės 

patvirtinimo.  

1. NUTARTA. Patvirtinti Zarasų – Visagino regiono  vietos veiklos grupė vietos projektų atrankos komiteto  posėdžio darbotvarkę.  

2. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Zarasų – 

Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija“  VPS priemonės „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“, Nr. 

BIVP-AKVA-SAVA-3  tinkamumo gauti paramą.  

2. NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų 

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 3D-352 redakcija), 4 priedo, 8 punktu bei atsižvelgiant į Zarasų – Visagino 

regiono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

1. Skirti lėšas vietos projekto įgyvendinimui:  

Eil. 

Nr.  

Vietos 

projekto 

paraiškos 

atpažinties  

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas  

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais  

Pareiškėjo 

prašyta 

paramos 

suma, 

(Eur) 

Tvirtinama 

paramos 

lėšų suma, 

iki (Eur) 

Didžiausia 

galima 

paramos 

lyginamoji 

dalis iki, 

(proc.)  

Paramos suma, (Eur) 

EJRŽF 

lėšos  

(85 proc. 

paramos 

sumos) 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos (15 

proc. 

paramos 

sumos)   

 VPS II prioritetas  „Ekonominės veiklos įvairinimas ir plėtra“,  

Priemonė „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 

1. ZARA- AKVA-

8.1.1Ž.-D-22-

01-2022 

UAB „Vasaknos“ „Vasaknos“ 

investicijos 

akvakultūros ir 

96 199 000,00 199 000,00 70,00 1691550,00 29850,00 
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žuvininkystės 

produktų 

perdirbimo 

veikla“ 

IŠ VISO:  (be PVM) 199 000,00 

 

 

Posėdžio pirmininkė                   Audronė Kačiulienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                    Jūratė Buičenkienė  

 

Elektroninė registracija PAK narių pridedama prie protokolo.   
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