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ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KOMITETO 2022 M.  KOVO  9 D. POSĖDŽIO 

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2022 m. kovo 9 d. Nr. 1 

 

Zarasai 

 

Posėdis vyko – 2022 m. kovo 9 d., nuo 14.00 iki 14.40 val., nuotoliniu būdu.  

Posėdžio pirmininkė – Audronė Kačiulienė. 

Posėdžio sekretorė –  administratorė Jūratė Buičenkienė.  

Dalyvavo:  

- atrankos komiteto nariai: Agnė Barkė,  Virginija Čižauskaitė, Sergejus Miasnikovas, Rasa 

Pacenkienė, Artūras Purvinskis, Aliona Lechovič, Jaunius Ledzinskas, Deimantė Rybakovaitė 

Algirdas Šiukščius.  

- Narė – stebėtoja, Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių 

skyriaus patarėja Jovita Stelmokaitienė; 

- Zarasų - Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra, VPS 

viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė – Adomavičienė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

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

posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;  

2. Dėl XXII kvietimo pagal VPS  priemonės „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio 

gyvybingumo skatinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3 vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo rezultatų tvirtinimo. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos 

komiteto posėdžio  darbotvarkės patvirtinimo. 

Pranešėja,  posėdžio pirmininkė  Audronė Kačiulienė informavo, kad pasėdis yra teisėtas, 

jame dalyvauja 10 komiteto narių (iš 13 komiteto narių). Visi atrankos komiteto posėdžio dalyviai 

pasirašė nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas. 

Informuoja, kad gautas komiteto nario Algirdo Šiukščiaus rašytinis prašymas nusišalinti nuo 

UAB „Vasaknos“ patekto vietos projekto „UAB „Vasaknos“ investicijos akvakultūros ir 

žuvininkystės produktų perdirbimo veikla“, paraiškos registracijos Nr. ZARA-AKVA-8.1.1.Ž.-D-

22-01-2022  pridėtinės vertės (kokybės) rezultatų tvirtinimo dėl galimo privačių ir viešųjų interesų 

konflikto. Paklausia, ar nėra daugiau posėdžio dalyvių kurie galėtų turėti privačių ir viešųjų interesų 

konfliktą dėl posėdyje vertinamo ir tvirtinamo vietos projekto?  

Komiteto nariai patvirtina, kad neturi  privačių ir viešų interesų konflikto dėl posėdyje 

vertinamo ir tvirtinamo vietos projekto.  

Balsavimui teikiamas klausimas, kas už tai, kad priimti komiteto nario Algirdo Šiukščiaus 

prašymą nusišalinti nuo UAB „Vasaknos“ patekto vietos projekto „UAB „Vasaknos“ 

investicijos akvakultūros ir žuvininkystės produktų perdirbimo veikla”, paraiškos 

registracijos Nr. ZARA-AKVA-8.1.1.Ž.-D-22-01-2022 vertinimo ir tvirtinimo dėl galimo 

privačių ir viešųjų interesų konflikto? 

 

NUTARTA.  Priimti komiteto nario Algirdo Šiukščiaus prašymą nusišalinti nuo UAB 

„Vasaknos“ patekto vietos projekto „UAB „Vasaknos“ investicijos akvakultūros ir žuvininkystės 

produktų perdirbimo veikla”, paraiškos registracijos Nr. ZARA-AKVA-8.1.1.Ž.-D-22-01-2022 

vertinimo ir tvirtinimo dėl galimo privačių ir viešųjų interesų konflikto. 

Vienbalsiai balsuota „už“. 

Posėdžio pirmininkė pristatė ZVRVVG projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkę ir 

pasiteiravo, ar kas nors turi pastabų, klausimų ar pasiūlymų dėl darbotvarkės.  Pasiūlymų  ar 

pastabų nepateikta. 
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Balsavimui teikiamas klausimas, kas už tai kad patvirtinti Zarasų – Visagino regiono 

vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdžio  darbotvarkę? 

 

NUTARTA.  Patvirtinti Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų 

atrankos komiteto posėdžio  darbotvarkę.  

Vienbalsiai balsuota „už“. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl XXII kvietimo pagal VPS II prioriteto „Ekonominės veiklos 

įvairinimas ir plėtra“ Priemonės „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo 

skatinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3 vietos projektų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimo rezultatų tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkė, Audronė Kačiulienė informuoja, kad pasibaigus XXII kvietimo teikti 

vietos projekto paraiškas terminui, gauta 1 vietos projekto paraiška. Pareiškėjas UAB „Vasaknos“ 

pateikė vietos projekto paraišką „UAB „Vasaknos“ investicijos akvakultūros ir žuvininkystės 

produktų perdirbimo veikla”, paraiškos registracijos Nr. ZARA-AKVA-8.1.1.Ž.-D-22-01-2022. 

Prašo vietos projekto paraiškos vertintojos, Jūratės Buičenkienės pristatyti  vietos projekto naudos 

vertinimo ataskaitą.  

Strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė  pristato vietos projekto vertinimo ataskaitą  bei 

vietos projekto naudos ir kokybės vertinimo balus.  Vertintojos nuomone, UAB „Vasaknos“ 

pateikta vietos projekto paraiška „UAB „Vasaknos“ investicijos akvakultūros ir žuvininkystės 

produktų perdirbimo veikla“, paraiškos registracijos  Nr. ZARA-AKVA-8.1.1.Ž.-D-22-01-2022, 

pateikta pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės strategijos priemonę „Žuvininkystės 

regiono verslo sektoriaus stiprinimas“,  kodas BIVP-AKVA-SAVA-3“ surinko 96  naudos ir 

kokybės vertinimo balus, yra kokybiška ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant Zarasų – 

Visagino regiono vietos veiklos grupės dvisektorės strategijos tikslų. Rekomenduoja vietos projekto 

paraišką teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

Posėdžio pirmininkė, Audronė Kačiulienė paklausia ar kas nors iš PAK komiteto narių norėtų 

pasisakyti svarstomu klausimu? 

Pasisakymų nėra 

Balsavimui teikiamas klausimas, kas už tai kad pritarti vietos projekto” UAB „Vasaknos“ 

investicijos akvakultūros ir žuvininkystės produktų perdirbimo veikla“, paraiškos 

registracijos Nr. ZARA-AKVA-8.1.1.Ž.-D-22-01-2022 vertinimo ataskaitai   ir perduoti vietos 

projektą į tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą? 

 

NUTARTA. Pritarti vietos projekto” UAB „Vasaknos“ investicijos akvakultūros ir 

žuvininkystės produktų perdirbimo veikla“, paraiškos registracijos Nr. ZARA-AKVA-

8.1.1.Ž.-D-22-01-2022 vertinimo ataskaitai ir perduoti vietos projektą į tinkamumo skirti 

paramą vertinimo etapą. 
Balsuota. Algirdas Šiukščius – nusišalino nuo šio klausimo svarstymo, likę PAK nariai 

vienbalsiai balsavo „už“. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                          Audronė Kačiulienė 

 

Posėdžio sekretorė                                  Jūratė Buičenkienė 
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