
 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 

2014–2020 metų veiksmų programos 

priemonės „Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamas“ įgyvendinimo 

taisyklių 

3 priedas 

 

 

VAKARŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO  

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  
 

 

 

 

 

 

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA  

VAKARŲ LIETUVOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO  

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA iki 2023 m.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gargždai, Tauragė, Šilalė 

2017 

  



2 

TURINYS Psl. 

I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI  

1. ŽRVVG vertybės, ŽRVVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir ŽRVVG misija  3-5 

2. ŽRVVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų 

poreikių analizė 

5-32 

3. ŽRVVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (toliau – SSGG)  32-33 

4. ŽRVVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka 34 

II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI? 

5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys  35 

6. VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su EJRŽF konkrečiais tikslais  36 

7. VPS sąsaja su ŽRVVG teritorijos strateginiais dokumentais, Europos Sąjungos 

Baltijos jūros regiono strategija (toliau – ESBJRS), Lietuvos akvakultūros 

sektoriaus plėtros 2014–2020 m. planu 

37-46 

III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS? 

8. LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas 47-54 

9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas 54-59 

10 VPS įgyvendinimo veiksmų planas 60-64 

11. VPS finansinis planas  65-66 

12. VPS įgyvendinimo rodikliai 67-68 

13. VPS įgyvendinimo vidaus stebėsena ir valdymas 69-75 

IV DALIS. PRIEDAI 

1 priedas. ŽRVVG teritorijos situacijos analizei naudojama 2011 m. statistinė informacija 

apie ŽRVVG teritorijos gyventojus: ŽRVVG teritorijos gyventojai ir jų pasiskirstymas 

pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietovę, užimtumą, socialinę padėtį. 

76 

2-6 priedas. ŽRVVG teritorijos situacijos analizei naudojama 2012–2015 m. statistinė 

informacija apie ŽRVVG teritorijos gyventojus: ŽRVVG teritorijos gyventojai ir jų 

pasiskirstymas pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietovę, užimtumą, socialinę padėtį. 

77-81 

7 priedas. Vakarų Lietuvos ŽRVVG valdybos narių sąrašas. 82 

8 priedas. Vakarų Lietuvos ŽRVVG narių sąrašas. 83 

9 priedas. Vakarų Lietuvos ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo protokolas.  84-85 

10 priedas. Vakarų Lietuvos ŽRVVG situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo anketa 86-88 

11 priedas. Kvietimų į susitikimus dėl VPS rengimo ir į jos pristatymo renginius kopijos 89 

  



3 

I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI  

 

1. ŽRVVG vertybės, ŽRVVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir ŽRVVG misija  

1.1. Informacija apie ŽRVVG 

 

Asociacija ,,Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ įregistruota 2015 m. 

rugsėjo 9 d. Steigimo tikslas – sukurti institucinę struktūrą (asociaciją), kuri skatintų ir remtų 

Klaipėdos r. sav., Tauragės r. sav. ir Šilalės r. sav. gyventojų ir žuvininkystės bendruomenės 

aktyvumą ir gebėjimus kuo geriau integruotis į visuomenėje vykstančius procesus bei, per 

įvairių programų įgyvendinimą, teikti paramą plėtojant vietos iniciatyvas ir stiprinti vietos 

gyventojų gebėjimą dirbti kartu. Asociacijos ,,Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupė“ steigėjai – Tauragės žuvininkystės vietos veiklos grupė, Žuvininkystės regiono 

vietos veiklos grupė „“Klaipėdos rajono iniciatyvos“, Palangos m. savivaldybės teritorinė 

žuvininkystės vietos veiklos grupė ir Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė. 

Asociacija ,,Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ yra ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos asociacijų 

įstatymą. Pagrindinis asociacijos tikslas – saugoti ir racionaliai panaudoti gamtinius išteklius, 

vykdyti tvarią žuvininkystės plėtrą Klaipėdos r. sav., Tauragės r. sav. ir Šilalės r. sav., skatinti 

žuvų produktų gamybą, propaguojant tautinio paveldo išsaugojimą, pagal savo veiklos 

kompetenciją ir galimybes skatinti Klaipėdos r. sav., Taurgės r. sav. ir Šilatės r. sav. plėtrą, 

aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Klaipėdos r. sav., Tauragės r. sav. ir Šilalės r. sav. 

plėtros planus, programas bei projektus. Tuo tikslu siekti asociacijos narių veiklos 

koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus pagal 

išvardintas veiklos sritis. 

Asociacijos ,,Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ veikla grindžiama 

trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu, 

įtraukiant žuvininkystės sektoriaus atstovus (fizinius ir juridinius asmenis). Asociacija 

,,Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ atstovauja Klaipėdos r. sav., 

Tauragės r. sav. ir Šilalės r. sav. teritorijas. Asociacijos ,, Vakarų Lietuvos žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupė“ teritorija geografiškai, ekonomiškai ir socialiniu požiūriu yra 

vientisa, nepriklausanti kitos ŽRVVG teritorijai. 

  

Asociacijos valdymo struktūra (žr. 1 pav.):  

• visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias valdymo organas; 

• valdyba – kolegialus valdymo organas, kurio nariai renkami visuotiniame narių 

susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą; 

• ŽRVVG direktorius – vienasmenis valdymo organas. 

 

Asociacijos ,,Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ kolegialus 

valdymo organas – valdyba - susideda iš 11 asmenų, atstovaujančių skirtingus sektorius. 

Pilietinės visuomenės sektorių atstovauja 5 asmenys (45,4 proc.), verslo – 3 asmenys (27,3 

proc.) ir vietos valdžios – 3 asmenys (27,3 proc.) (Valdybos narių sąrašas pateikiamas priede 

Nr. 6). Valdyba turi teisę priimti sprendimus dėl vietos projektų įgyvendinimo atstovaujamoje 

teritorijoje. Valdybos nariai yra įvairaus amžiaus (2 asmenys iki 40 m., abiejų lyčių (santykiu 

45:55), rotuoja kas 5 metai proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos 

valdžios – sektoriaus keičiasi bent 1/3 kolegialaus ŽRVVG valdymo organo narių, o ilgiausiai 

tas pats asmuo kolegialaus valdymo organo nariu gali būti 2 kadencijas; užtikrina tinkamą 

viešųjų ir privačių interesų derinimą. ŽRVVG yra atvira naujiems nariams, bei užtikrinanti 

lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią (lyties, tautinės kilmės, amžiaus, religijos ar 

įsitikinimų, negalios, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos pagrindu) naujų narių, 
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veikiančių (juridinių asmenų atveju) arba gyvenančių (fizinių asmenų atveju deklaravusių 

gyvenamąją vietą) ŽRVVG teritorijoje, priėmimo tvarką. Asociacija ,,Vakarų Lietuvos 

žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ vienija 16 narių. Iš jų: 7 ( 43,7 proc.) atstovauja 

pilietinę visuomenę, 6 (37,5 proc.) – verslo sektorių ir 3 (18,8 proc.) – vietos valdžią (ŽRVVG 

narių sąrašas pateikiamas priede Nr. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Vakarų Lietuvos ŽRVVG valdymo struktūros schema 

 

Asociacija ,,Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ yra Lietuvos 

žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo narė.  

 

Planuojama, kad asociacijos ,,Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ 

VPS  administruos: projekto vadovas; projekto finansininkas; projekto administratorius; 

projekto viešųjų ryšių specialistas.  

1.2. ŽRVVG vertybės 

Bendras tikslas - BIVP principų įgyvendinimas Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono 

teritorijoje. Esame organizacija, gebanti bendriems tikslams sutelkti ŽRVVG teritorijos 

plėtros dalyvius, atstovaujančius trims ŽRVVG teritorijos sektoriams - pilietinei visuomenei, 

vietos valdžiai ir verslui, dirbti vadovaujantis BIVP principu „iš apačios į viršų“, siekiant 

tvarios ir darnios ŽRVVG teritorijos plėtros ir pažangos bei sukurti didesnę žvejybos ir su 

žvejyba susijusios veiklos vertę, dididinti užimtumą ir įsidarbinio galimybes. Kruopščiai ir 

atsakingai įgyvendinsime ŽRVVG parengtą vietos plėtros strategiją ir kitus projektus. 

 

Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė veikia vadovaudamasi 

vertybėmis, kurios buvo išskirtos įsteigus vietos veiklos grupę, įvertinus partnerystės narių 

patirtį ir interesus. Vietos veiklos grupės veiklos laikotarpiu, bendraujant su vietos 

bendruomene, vertinant situaciją, poreikius ir prioritetus, ugdant bendruomeniškumą, vertybės 

buvo galutinai apibrėžtos. Pagrindinės Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės vertybės yra šios:  

• tolerancija – priešingos nuomonės, pažiūrų, tikėjimo, įsitikinimų gerbimas,   

• pagarba kito nuomonei – skaitymasis su kito asmens poreikiais, mintimis, idėjomis, juos 

pripažįstant reikšmingais, vertais dėmesio, turinčiais kitokią vertę, skatinant savo nuomonę 

išsakyti „čia ir dabar“, 

VVG VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 

VVG direktorius VVG valdyba 

Projekto 

vadovas 

Projekto 

finansininkas 

Viešųjų ryšių 

specialistas 

Projekto 

administratorius 
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• pareigingumas – tinkamas, savalaikis pareigų ir/ar įsipareigojimų vykdymas, 

• viešumas, atskaitomybė, skaidrumas – galimybių visuomenei susipažinti su vietos veiklos 

grupės veikla užtikrinimas, 

• kūrybiškumas, inovatyvumas – naujų idėjų paieškos, savarankiško ir nestereotipiško 

mąstymo, greito orientavimosi sudėtingoje situacijoje skatinimas, inovatyvių sprendimų 

priėmimo skatinimas, tikint, kad inovatyvūs ir praktiški sprendimai gali gimti bet kam, 

• sąžiningumas – tiesos sakymas, garbingas elgesys kitų asmenų atžvilgiu, pasitikėjimas 

komandiniu sprendimu, 

• patirtis – praktinio patyrimo, žinių ir įgūdžių vertinimas, 

• bendradarbiavimas – bendradarbiavimo skatinimas tiek organizacijos viduje, tiek ir 

išorėje,  

• savanorystė – motyvavimas dirbti savanoriškais pagrindais, nesiekiant atlygio. 

1.3. ŽRVVG teritorijos vizija iki 2023 m.  

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regionas – unikalaus kraštovaizdžio ir 

darnios aplinkos žvejybos ir akvakultūros regionas, išsiskiriantis gyvybingomis 

žvejybos tradicijomis, saugia ir patrauklia aplinka gyvenimui, darbui ir poilsiui, 

puoselėjantis savitą etninę kultūrą ir paveldą 

GYVYBINGAS, PATRAUKLUS, SVETINGAS VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS, KURIAME: 

 

 
 

1.4. ŽRVVG misija 

Partnerystėje su pilietine visuomene, verslu ir vietos valdžia stiprinti žuvininkystės 

bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti darnią Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono 

plėtrą, susietai, nuosekliai ir inovatyviai spręsti socialinius, ekonominius ir aplinkos, ypač 

gyventojų užimtumo, klausimus. 

 

2. ŽRVVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų 

poreikių analizė  

 

2.1. Pagrindiniai ŽRVVG teritorijos duomenys, teritorijos išskirtinumas, identitetas ir gamtos 

išteklių analizė 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorija apima Klaipėdos r., Tauragės r. ir Šilalės r. savivaldybes.  

 

Gyvena 
bendraujantys ir 

bendradarbiaujanty
s, atviri naujovėms 

žmonės 

Kuriama saugi ir 
patraukli aplinka 

gyvenimui, darbui 
ir poilsiui

Vystoma žvejyba ir 
akvakultūra, 

smulkus verslas 

Puoselėjamos 
esamos ir kuriamos 

naujos tradicijos

Saugomas gamtos 
ir kultūros 

paveldas, žvejybos 
ir akvakultūros 

regiono savitumas
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              Klaipėdos r. sav.                            Tauragės r. sav.                         Šilalės r. sav.  

Vakarų Lietuvos ŽRVVG priklausančių savivaldybių teritorinis išsidėstymas1 

 

Geografinė padėtis ir administracinis suskirstymas.  

Klaipėdos r. sav. yra vakarinėje Lietuvos Respublikos dalyje. Vakaruose ribojasi su Baltijos jūra, 

Kuršių mariomis ir Klaipėdos miesto savivaldybe, šiaurės kaimynai – Palangos m. sav., Kretingos 

r. sav., rytų – Rietavo ir Šilalės r. sav., pietų – Šilutės r. sav. Klaipėdos r. sav. priklauso Klaipėdos 

apskričiai (R1)2.  

Klaipėdos r. sav. plotas sudaro 1 336 km², Gargždų miestas užima 1,735 km². Vandenų dalis nuo 

bendro teritorijos ploto sudaro 9,4 proc. Klaipėdos r. sav. plotas sudaro 2 proc. Lietuvos ir 26,6 

proc. apskrities teritorijos. Klaipėdos r. sav. sudaro 11 seniūnijų, rajono centras – Gargždų miestas:   

Agluonėnų, Dauparų-Kvietinių, Dovilų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Priekulės, Sendvario, 

Veiviržėnų, Vėžaičių, Gargždų miesto seniūnijos (žr. 2 pav.). Pagal administracinį suskirstymą 

Klaipėdos r. teritorijoje buvo 578 gyvenamosios vietovės: 349 viensėdžiai; 220 kaimų; aštuoni 

miesteliai – Agluonėnai, Dovilai, Endriejavas, Judrėnai, Kretingalė, Plikiai, Veiviržėnai, Vėžaičiai; du 

miestai – Gargždai ir Priekulė. Savivaldybės teritorija ganėtinai urbanizuota. 

 2016 m. Klaipėdos r. sav. gyveno 53,5 tūkst. gyventojų3.  

 

 
  2 pav. Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijos4  

 
1 www.wikiepdia.org 
2 http://regionai.stat.gov.lt/lt/klaipedos_apskritis/klaipedos_rajono_savivaldybe.html   
3 www.statgov.lt  
4 www.wikiepdia.org 

http://www.wikiepdia.org/
http://www.statgov.lt/
http://www.wikiepdia.org/
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Tauragės r. sav. yra Lietuvos pietvakariuose, Tauragės apskrityje. Savivaldybė ribojasi su 6 

savivaldybių teritorijomis: Pagėgių, Šilalės r., Šilutės r., Jurbarko r., Kelmės r. ir Raseinių 

r.savivaldybėmis.  Rajoną kerta automagistralė Klaipėda–Vilnius. Patogi geografinė padėtis 

tranzitui ir išvystyta transporto infrastruktūra, orientuota tiek į Lietuvos regionus, tiek į 

Kaliningrado sritį (Rusija) ir Latviją Via Hanzos koridoriumi, yra vienas iš svarbiausių Tauragės r. 

sav. privalumų (R2)5.  

Bendras Tauragės r. sav. teritorijos plotas yra 1 179 km². Vandenų dalis nuo bendro teritorijos ploto 

sudaro 2 proc. Bendras savivaldybės plotas sudaro 1,8 proc. Lietuvos bei 26,9 proc. Tauragės 

apskrities teritorijos Tauragės miestas – Tauragės r. sav. centras. Savivaldybė yra ganėtinai 

urbanizuota. Tauragės r. sav. yra du miestai – Tauragė ir Skaudvilė, 4 miesteliai ir 320 kaimų. 

Administraciniu-teritoriniu požiūriu rajono savivaldybė suskirstyta į 8 seniūnijas: Batakių, Gaurės, 

Lauksargių, Mažonų, Skaudvilės, Tauragės, Tauragės miesto ir Žygaičių (žr. 3 pav.). 

2014 m. Tauragės r. sav. gyveno 41,8 tūkst. gyventojų6.  

 

 

 
 3 pav. Tauragės rajono savivaldybės seniūnijos7  

 

Šilalės r. sav. įsikūrusi Lietuvos vakaruose, Tauragės regiono šiaurinėje dalyje. Savivaldybė yra 

strategiškai puikioje geografinėje padėtyje, šiaurėje ribojasi su Rietavo bei Telšių r. sav., rytuose 

su Kelmės r. sav., pietuose su Tauragės, o vakaruose su Šilutės ir Klaipėdos r. sav. Savivaldybės 

teritoriją kerta automagistralė Vilnius – Klaipėda (R3)8.  

Šilalės r. sav. užima 1 187 km² plotą, kurio 3 proc. užima vandenys. Bendras savivaldybės plotas 

sudaro 1,8 proc. Lietuvos bei 26,9 proc. Tauragės apskrities teritorijos. 

Šilalės r. sav. administracinis centras yra Šilalės miestas. Šilalės r. sav. dar yra 7 miesteliai ir 435 

kaimai. Teritorija urbanizuota. Administraciniu-teritoriniu požiūriu r. sav. suskirstyta į 14 

seniūnijų: Bijotų, Bilionių, Didkiemio, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio, Palentinio, 

Šilalės miesto, Šilalės kaimiškąją, Tenenių, Traksėdžio, Upynos ir Žadeikių ( žr. 4 pav.).  

2014 m. Šilalės rajono savivaldybėje gyveno 24,9 tūkst. gyventojų9. 

 

 
 

 

 
5 Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 m. 

http://www.taurage.lt/go.php/lit/Savivaldybes-ilgalaikes-trukmes-strateginiai-planavimo-dokumentai/1 
6 www.statgov.lt  
7 www.wikiepdia.org 
8 Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 m., http://www.silale.lt/go.php/Veikla313275 
9 www.statgov.lt  

http://www.statgov.lt/
http://www.wikiepdia.org/
http://www.statgov.lt/
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4 pav. Šilalės rajono savivaldybės seniūnijos10  

 

 

Kraštovaizdis, įskaitant vandens telkinius ir miškus, jų tinkamumas verslinei žvejybai, akvakultūrai 

ir rekreacijai. Biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos. 

Klaidėdos r. sav. teritorija pasižymi gana didele saugomų teritorijų gausa, pakankamai turtinga 

įvairiais gamtiniais ištekliais, ypač respublikinės reikšmės draustiniais ir vandens telkiniais – tai 

sukuria rekreacinio-gamtinio turizmo plėtros potencialą (R4)11. Vaizdingą kraštovaizdį kuria ne tik 

jūros pakrantė su Regioninio parko teritorija, kuriame – keli draustiniai, daug gamtos paminklų, 

bet ir nemažai upių. Savivaldybės teritorija teka Minija su intakais Žvelsa, Skinija, Agluona, 

Veiviržu; Dangė su intaku Ekete. Pietrytine dalimi teka Veiviržo intakas Šalpė, jos intakas 

Graumena teka savivaldybės pietryčių riba. Savivaldybės teritorija eina Klaipėdos kanalas. 

Klaipėdos rajono ežerai: Kalotės, Kapstato, Plazės, Kalvių žvyro karjero, Laukžemių, Greičiūnų, 

Agluonėnų, Plikių tvenkiniai. Tyrų, Svencelės pelkės (R5)12. 

Klaipėdos r. sav. 0,3 proc. teritorijos yra konservacinės paskirties. Tai saugomų teritorijų žemė, 

kuriai priskiriami rezervatai, rezervacinės apyrubės ir kultūros paveldo objektais užimti žemės 

sklypai. Tai valstybės saugomi žemės plotai, kuriuose draudžiama bet kokia ūkinė veikla, 

nesusijusi su šių saugomų teritorijų specialia priežiūra, tvarkymu ir apsauga. Konservacinės 

paskirties žemei Klaipėdos r. sav. priskiriamas Pajūrio regioninio parko Plazės gamtinis rezervatas, 

kuris saugo šiam kraštui būdingų rūšių augalus ir gyvūnus, savitą žemyninio pajūrio ruožo gamtinį 

kraštovaizdį, liekaninės kilmės Plazės ežerą su apyežeriu ir Mažąjį klifą (pajūrio skardį). 

Valstybinių rezervatų konservacinės paskirties užimamas plotas rajone – 53 proc. rajono 

konservacinės žemės. Šioje zonoje yra griežčiausias apsaugos režimas, nevykdoma jokia ūkinė 

veikla. Konservacinei paskirčiai taip pat priskiriamos neveikiančios senosios kapinės, kurių 

apsauga uikrinama pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo ir jo poįstatyminių 

teisės aktų reikalavimus. Rajone saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų valstybinė 

konservacinės paskirties žemė užima 47 proc. rajono konservacinės žemės. Rajono teritorijoje yra 

išsidėsčiusi dalis Pajūrio regioninio parko ir dalis Kuršių nerijos nacionalinio parko. Rajone yra 2 

gamtiniai rezervatai (Naglių, Plažės), 21 draustinis (10 iš jų priklauso Pajūrio regioniniam parkui 

arba Kuršių nerijos nacionaliniam parkui), 1 gyvūnijos atkuriamasis sklypas (Kalvių), 2 biosferos 

poligonai (Kuršių marių, Vainutos miškų), 11 buveinių apsaugai svarbių teritorijų ir 10 paukščių 

 
10 www.wikiepdia.org 
11 Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, http://pajuriokrastas.lt/wp-

content/uploads/2014/04/VVG-Pajūrio-kraštas-VPS1.pdf   
12 www.wikiepdia.org 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Minija
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDvelsa
https://lt.wikipedia.org/wiki/Skinija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Agluona_(Klaip%C4%97da)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Veivir%C5%BEas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dang%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Eket%C4%97_(up%C4%97)
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alp%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Graumena
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_kanalas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_rajono_e%C5%BEerai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalot%C4%97s_e%C5%BEeras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kapstatas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Plaz%C4%97
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalvi%C5%B3_%C5%BEvyro_karjero_tvenkinys&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lauk%C5%BEemi%C5%B3_tvenkinys
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grei%C4%8Di%C5%ABn%C5%B3_tvenkinys&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Agluon%C4%97n%C5%B3_tvenkinys&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pliki%C5%B3_tvenkinys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tyr%C5%B3_pelk%C4%97
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Svencel%C4%97s_pelk%C4%97&action=edit&redlink=1
http://www.wikiepdia.org/
http://www.wikiepdia.org/
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apsaugai svarbių teritorijų. Klaipėdos r. sav. yra 6 gamtos objektai: akmuo Baravykas, Lapiškės 

akmuo, Olandų kepurės skardis, Vingio kopa, Svencelės ąžuolas, Šernų ąžuolas (R6)13. 

Tauragės r. sav. teka Jūra (70,7 km iš 177) su savo intakais Akmena, Šunija, Šešuvimi, Ežeruona 

ir daugelis kitų jų intakų ir intakėlių. Rajone yra 10 ežerų, 5 dideli tvenkiniai, didžiausias jų – 

Balskų, 10 pagal dydį Respublikoje ir daug mažesnių. Rajone plyti kelios nemažos pelkės – 

Plynoji, Artoji, Laukėsa, Leoniškės plynoji, pastarosios dvi – išeksploatuoti ar tebeeksploatuojami 

durpynai, yra ir daug mažesnių pelkių, kurios anksčiau buvo durpynai, bet dabar užžėlusios 

miškais. Didžiausi miškai – Karšuvos girios dalis, Tyrelio, Tauragės-Batakių miškai. Yra dalis 

Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato, Jūros ichtiologinio draustinio (R7)14.  

Tauragės r. yra 14 piliakalnių (Aukštupių, Batakių, Dapkiškių, Gilandžių, Greižėnų, Ivangėnų I, 

Ivangėnų II, Juškaičių, Kalniškių, Kiukiškių, Matiškių, Naujininkų, Nosaičių, Pagramančio)15. 

Pagramančio regioninio parko plotas – 13 529 ha. Parkas apima Akmenos ir Jūros upių santaką su 

gretimomis teritorijomis (Akmenos upės ilgis parko teritorijoje 29 km, o Jūros upės – 38 km). 

Administraciškai priklauso Šilalės (4,7 tūkst. ha) ir Tauragės (9,0 tūkst. ha) r. sav. Pagramančio 

regioninis parkas – miškingų Akmenos ir Jūros upių slėnių kraštovaizdžio parkas. Išskirtinis slėnių 

bruožas – rėvų gausa ir kabantys tiltai, jungiantys upių krantus. Stačiuose šlaituose gausu atodangų, 

skardžių. O slėniuose veši natūralios pievos. Akmenys ir ąžuolai čia vadinami milžinais. Vienas 

tokių Tamošaičių akmuo vadinamas Milžinu. Gyvoji gamta - Aukštapelkė Plynoja, suteikia 

prieglobstį retiesiems augalams: kupstinei kūlingei, aukštajai gegūnei, paprastajam kardeliui, 

plunksninei pliusnei. Gilūs slėniai, pelkės, apypelkio miškai, žolių turtingi eglynai sudaro 

galimybes įvairiausiems augalams ir gyvūnams. Milžinai ąžuolai: Andriejaičių, Genių, Gudlaukio, 

Tamošaičių sukuria ypatingai pakilią atmosferą, verčiančią susimąstyti apie amžinybę. Tarsi rankas 

tiesia į dangų net 12 kamienų liepa (R8)16. 

Reikia pažymėti, kad, Tauragės r. sav. palankios sąlygos plėtoti vandens turizmą. Jos teritoriją kerta 

Jūros upės nacionalinė vandens turizmo trasa, kuri yra viena iš aštuonių Nacionaliniame vandens 

turizmo trasų specialiajame plane įvardintų turizmo trasų. Vandens turizmui vystyti tinkami ir 

didžiausi rajono teritorijoje esantys Jūros upės intakai Akmena, Šešuvis ir Ančia (Šešuvies intakas). 

Vis dėlto vandens turizmo trasose nėra žymėjimų, nepakankama stovyklaviečių ir poilsio aikštelių 

infrastruktūra (R9)17. Vandens telkinių, tinkamų rekreacijai, savivaldybės teritorijoje nėra daug, o 

jų didžiąją dalį sudaro tvenkiniai. Iš savivaldybės teritorijoje esančių ežerų rekreacijai labiausiai 

tinka du ežerai: didžiausias Draudenių ir Šilinio ežerai. Iš rajone esančių tvenkinių šiuo metu 

rekreacijai intensyviausiai naudojami didžiausi rajone Balskų ir Skaudvilės tvenkiniai. Nors šie 

telkiniai intensyviai naudojami rekreacijai, tačiau rekreacinė infrastruktūra prie jų nesutvarkyta, 

trūksta poilsiavietėms ir stovyklavietėms būtinos infrastruktūros, persirengimo kabinų (R10)18.  

Šilalės r. sav. sukoncentruoti santykinai dideli gamtiniai ir kultūriniai rekreacijos ir turizmo 

ištekliai. Miškai, ežerai, tvenkiniai, upės ir jų slėniai, išlikusios natūralios pievos ir ganyklos bei 

kiti natūralaus kraštovaizdžio elementai lemia kraštovaizdžio vertę, biologinę įvairovę ir jos 

išsaugojimo svarbą. Pro rajoną teka Jūra su intakais Lokysta, Akmena, Aitra, bei kitos – Yžnė, 

Ašutis, Tenenys, Ašva. Telkšo 7 ežerai (didžiausias – Paršežeris), rajonui priklauso dalis Balskų 

tvenkinio, yra užtvankų ant Kisės, Lokystos, Geniutalio, Pienaujos, Ašučio, Yžnės, Pelos ir kt. 

(R11)19. 

 
13 Klaipėdos rajono plėtros strateginio plano 2009–2020 m. http://klaipedos-

r.lt/oldweb/galery/_klaipedosr//strategija/pletros_planas2020_m.pdf 
14 www.wikiepdia.org 
15 http://www.piliakalniai.lt/district2.php?rajonas_id=44 
16 Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, www.tauragesvvg.lt  
17 Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 m. 

http://www.taurage.lt/go.php/lit/Savivaldybes-ilgalaikes-trukmes-strateginiai-planavimo-dokumentai/1 
18 Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 m. 

http://www.taurage.lt/go.php/lit/Savivaldybes-ilgalaikes-trukmes-strateginiai-planavimo-dokumentai/1 
19 www.wikiepdia.org 

https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABra_(up%C4%97)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Akmena_(J%C5%ABra)
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0unija
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0e%C5%A1uvis
https://lt.wikipedia.org/wiki/E%C5%BEeruona
https://lt.wikipedia.org/wiki/Taurag%C4%97s_rajono_e%C5%BEerai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Balsk%C5%B3_tvenkinys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Plynoji
https://lt.wikipedia.org/wiki/Artoji_pelk%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Laukesos_pelk%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kar%C5%A1uvos_giria
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tyrelis_(mi%C5%A1kas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Taurag%C4%97s-Bataki%C5%B3_mi%C5%A1kai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vie%C5%A1vil%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABra_(up%C4%97)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lokysta
https://lt.wikipedia.org/wiki/Akmena_(J%C5%ABra)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aitra_(J%C5%ABra)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Y%C5%BEn%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1utis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tenenys
https://lt.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1va
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilal%C4%97s_rajono_e%C5%BEerai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Par%C5%A1e%C5%BEeris
https://lt.wikipedia.org/wiki/Balsk%C5%B3_tvenkinys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Balsk%C5%B3_tvenkinys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kis%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Geniotalis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pienauja
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pela
http://www.wikiepdia.org/
http://www.tauragesvvg.lt/
http://www.wikiepdia.org/
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Į Šilalės r. sav. teritoriją įeina Pagramančio ir Varnių regioniniai parkai, Stemplių kraštovaizdžio, 

Jūros botaninis, Upynos geomorfologinis, Aitros hidrografinis draustiniai. Šilalės rajono teritorijos 

gamtinis karkasas išnagrinėtas ir pažymėtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos 

bendrojo plano, patvirtinto 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu Nr. IX-

1154, Gamtinio karkaso žemėlapiu (R12)20.  

Šilalės rajone yra ir Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 objektų, kurių apsauga yra 

orientuota į buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų išsaugojimą, palaikymą, natūralių 

buveinių tipų, gyvūnų ir augalų rūšių atkūrimą. Rajone paukščių apsaugai svarbi teritorija yra 

Vainuto miškų biosferos poligonas, buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Gojaus skroblynai, 

Medvėgalio pievos, Paršežerio – Lūksto pelkių kompleksas, Pagramančio regioninis parkas, 

Žaliosios miškas21. Miškų ekosistemos yra turtingos gyvūnijos ir ypač augmenijos - aptinkama 

rečiausių saugomų augalų rūšių (R13)22. Šilalės r. sav. kraštovaizdis yra tinkamas rekreacijai, 

kadangi čia sukoncentruoti santykinai dideli gamtiniai ištekliai.  

Vandens kokybė. Energijos gamybai naudotini atsinaujinantys ištekliai (pvz., saulės, vėjo energija) 

ir jos gamyba. 

Klaipėdos r. sav. geriamojo vandens kokybė kasmet gerinama. Klaipėdos rajono gyventojams 

geriamąjį vandenį centralizuotai tiekia AB „Klaipėdos vanduo“. 2014 m. rajone eksploatuotos 56  

vandenvietės Klaipėdos rajono teritorijoje. Pagal pateiktas vandenviečių geriamojo vandens 

programinės priežiūros 2012, 2013, 2014 metų ataskaitas Klaipėdos rajone vandenviečių 

tiekiamame geriamajame vandenyje viršytos fluorido, amonio, geležies ir mangano leistinos vertės. 

Fluorido leidžiama vertė viršyta 2014 m. 3-ose vandenvietėse. 2014 m. eksploatuotose 

vandenvietėse amonio leidžiama vertė viršyta 44-ose vandenvietėse. Bendrosios geležies leidžiama 

vertė 2014 m. viršyta 33-ose vandenvietėse. Mangano leidžiama vertė 2014 m. viršyta 3-ose 

vandenvietėse23. 2014 m. visus reikalavimus atitiko 7 vandenvietės.   

Klaipėdos r. sav. veikia 1 biodujų elektrinė: Dumpių nuotekų valymo įrenginių biodujų elektrinė24.  

Taip pat veikia apie 129 saulės energiją išgaunantys subjektai, o vėjo energetika neplėtojama dėl 

didelio vietos gyventojų nepritarimo.  

Tauragės r. sav. vartotojams tiekiamas tik požeminis vanduo, išgaunamas iš giluminių gręžinių. 

Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybė 92 proc. atitinka Lietuvos Respublikoje 

galiojančias higienos normas25. O Tauragės rajono savivaldybei atlikus Tauragės maudyklų 

vandens kokybės mikrobiologinius bei vizualinius tyrimus, Tauragės rajono Keramikos ir Jūros 

upės maudyklų  vandens   mikrobiologinės bei vizualinės taršos rodikliai neviršijo  Lietuvos 

higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotų 

privalomų verčių. 

Valstybinės įmonės Energetikos agentūra pateikiamais duomenimis Tauragės rajone yra 41 saulės 

ir 19 vėjo elektrinių26. 

Šilalės r. sav. geriamojo vandens kokybė teritorijoje prižiūrima vandens tyrimais. UAB ,,Šilalės 

vandenys“ eksploatuoja 11 vandens gerinimo įrenginių (Kvėdarnos, Kaltinėnų, Laukuvos, Upynos, 

Šiauduvos, Jucaičių, Pajūralio, Jomantų, Požerės, Bijotų, Tenenių). Gyvenvietėse, kuriuose yra šie 

įrenginiai, vanduo atitinka visus Lietuvos higienos normos HN24:2003 reikalavimus. 

Vandenvietėse, kuriose nėra vandens gerinimo įrenginių, vandenyje pastebimos didesnės nei 

 
20 Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 m., ttp://www.silale.lt/go.php/Veikla313275 
21 Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 m., http://www.silale.lt/go.php/Veikla313275 
22 http://www.amvmt.lt/images/veikla/stat/miskustatistika/2011/02%20Misku%20ukio%20statistika%202011_m.pdf , 

http://www.amvmt.lt/images/veikla/stat/miskustatistika/2013/02%20Misku%20ukio%20statistika%202013_m.pdf  
23 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos duomenys, internetinė prieiga: http://www.klaipedos-

r.lt/go.php/lit/Geriamojo-vandens-kokybe-Klaipedos-rajone-20122014-metais/1732   
24 http://www.geoportal.lt/avei/   
25 Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 metams, 

http://taurage.lt/index.php?341391122 
26 http://www.avei.lt/lt/component/energy/?task=map 

http://www.amvmt.lt/images/veikla/stat/miskustatistika/2011/02%20Misku%20ukio%20statistika%202011_m.pdf
http://www.amvmt.lt/images/veikla/stat/miskustatistika/2013/02%20Misku%20ukio%20statistika%202013_m.pdf
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leistinos bendrosios geležies, amonio, spalvos ir drumstumo koncentracijos. Prie centralizuotų 

vandens tiekimo tinklų yra prisijungę tik apie 47 proc. gyventojų, kas rodo gana mažą centralizuotai 

tiekiamo geriamo vandens prieinamumą. Likusi gyventojų dalis naudoja šachtinių šulinių gręžinių 

vandenį, o nuotekas šalina išsėmimo duobėse. Tačiau šachtinių šulinių vandeniui būdingas didelis 

nitratų kiekis (pavasarį), kietumas, mikrobiologinis užterštumas (vasarą)27. Vandens telkinių 

vandens būklė gera, didelio užterštumo nenustatyta28.  

Rajone  centralizuotai šilumą tiekianti UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 80,6 proc. šilumos gamybai 

naudoja biokuro. Rajone baigtas montuoti technologijų bendrovės „Siemens“ ir alternatyvios 

energijos projektų plėtros įmonių grupės „4energia“ vėjo jėgainių parkas, kuriame įrengtos 

„Siemens“ vėjo turbinos, kurių kiekvienos elektrinė galia 2,3 MW. Veikia dvi UAB „Energostata“ 

vėjo jėgainės. Taip pat veikia ir dvi fizinių asmenų saulės elektrinės29.  

 

Kultūros ir (arba) žvejybos paveldas, organizuojami tradiciniai ir (arba) su žuvininkystės veikla 

susiję renginiai. 

Klaipėdos r. seniūnijų kultūros centruose veikia daugiau nei 46 įvairaus tipo meno kolektyvai, 

puoselėjantys skirtingas meno rūšis: folkloro ansamblis, liaudiška kapela, teatro trupė ir vaikų 

šokių kolektyvas, vaikų meninės saviraiškos studija, vaikų vokalinis ansamblis, humoro grupė ir 

choras, tautinių šokių kolektyvas, vaikų etnoinstrumentų ansamblis, mėgėjų teatras, klojimo 

teatras, vokalinis ansamblis, šokių grupė, dramos teatras, estradinis duetas, instrumentinė-vokalinė 

grupė. Klaipėdos r. sav. 2013 m. meno mėgėjų kolektyvų veikloje dalyvavo 1 068 saviveiklininkai, 

iš jų – 635 vaikai (R14)30.  

Etnokultūriškumo požiūriu Klaipėdos r. sav.teritorijoje daugiausia dominuoja nacionalinės svarbos 

valstybės istorijos ir regioninės svarbos kultūrinės vertybės (R15)31:  57 archeologijos objektai, 1 

urbanistikos objektas, 27 statinių kompleksai, 27 statiniai, 2 mitologinės vietos, 6 įvykių vietos, 16 

monumentų ir kt.  

Klaipėdos rajono amatininkai ir tautodailininkai atstovauja didžiajai daliai liaudies meno krypčių: 

keramika, skulptūra, tekstilė, pynimas ir kt. Daugelis amatų čia yra panašūs kaip ir kitų Lietuvos 

regionų, bet turima ir būdingų tik pajūriui. Rajone persipina Klaipėdos krašto ir Žemaitijos amatai.  

Klaipėdos kraštui nuo seno būdingas žvejo amatas. Senoviniai žuvies paruošimo būdai vis dar 

sėkmingai gyvuoja. Vienas iš seniausių Vakarų Lietuvos amatų – gintaro apdirbimas. Vienas iš 

buvusių populiaresnių amatų pajūryje – tai audimas, kuris sėkmingai gyvuoja ir šiandien.  

Klaipėdos krašte sėkmingai gyvuoja senasis kalvio amatas. Rajone gyvena ir dirba 28 Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus Gargždų sekcijos nariai ir per 40 liaudies meistrų, 

amatininkų: pynėjų, audėjų, medžio drožėjų, kalvių, keramikų, tapytojų. Iš jų 8 turi meno kūrėjo 

statusą, o sertifikuotus produktus gamina 3 tradiciniai amatininkai-audėjai. 2014 m. įregistruota 

Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenė, veikia Dovilų amatininkų gildija, Priekulės 

amatininkų gildija „Krikragaa“ (R16)32. Kasmet rajone įvyksta per 120 vietinio pobūdžio įvairių 

žanrų bei tematikos folkloro renginių (vakaronių, kalendorinio ciklo švenčių, amatų mokymų, 

tautodailės parodų). Tarptautiniu renginiu tapo liaudiškos muzikos festivalis „Užaugau Lietuvoj“ 

Doviluose, tradiciniais regioniniais – Oninės „Atkelkime plačiai vartus“ Vėžaičiuose, „Joninės 

lietuvninko kieme“ Agluonėnuose, šventė „Prie Veiviržo“ Veiviržėnuose, Žvejų ir miestelio šventė 

„Ant marių kraštelio“ Drevernoje, Priekulės miesto šventė „Skambantis krantas“, Tradicinių 

 
27 Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2016 metų, 

http://www.silale.lt/go.php/lit/Silales-rajono-bendrasis-planas 
28 Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų 

ataskaita, http://www.silale.lt/go.php/lit/Silales-rajono-savivaldybes-tarybos-49-posedzio-vykusio-2015-m-

vasario-19-d-sprendimai--/4683 
29 http://enmin.lrv.lt/lt/isduoti-leidimai-1  
30 http://www.gargzdukc.lt/   
31 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos duomenys: http://klaipedos-r.lt/oldweb/?lt=1091151905   
32 Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015-2017 metų programa, internetinė prieiga: 

http://www.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Klaipedos-rajono-etnines-kulturos-pletros-programa/448   

http://www.silale.lt/go.php/lit/Silales-rajono-bendrasis-planas
http://www.silale.lt/go.php/lit/Silales-rajono-savivaldybes-tarybos-49-posedzio-vykusio-2015-m-vasario-19-d-sprendimai--/4683
http://www.silale.lt/go.php/lit/Silales-rajono-savivaldybes-tarybos-49-posedzio-vykusio-2015-m-vasario-19-d-sprendimai--/4683
http://enmin.lrv.lt/lt/isduoti-leidimai-1
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lietuvių liaudies žaidimų čempionatas Slengiuose, Gargždų miesto gimtadienis, Europos paveldo 

dienos. Jau tradicija tapo atgaivintos Rasų, Jorės, Sekminių, Lygiadienių, Užgavėnių šventės.  

 

Tauragės r. sav. turi pakankamai kultūros paveldo objektų, iš kurių didžiausias kultūros paveldo 

objektų grupes sudaro archeologinio paveldo objektai, sakralinio paveldo objektai ir Antrojo 

pasaulinio karo įtvirtinimų statiniai. Turimi kultūros paveldo objektai sudaro galimybes plėtoti 

kultūrinį-pažintinį turizmą, formuoti turistinius maršrutus pagal objektų grupes. Šiuo metu 

kultūrinio-pažintinio turizmo maršrutai yra neišplėtoti, trūkta nuorodų į kultūros paveldo objektus, 

trūksta įvairius kultūros paveldo objektus jungiančios informacijos, nepakankamai išnaudojami 

vertingų kultūros paveldo objektų privalumai. Tauragės mieste įkurti muziejai taip pat reikšmingi 

kultūrinio-pažintinio turizmo plėtojimui. Kultūrinių renginių atžvilgiu potencialą turi Tauragės 

kultūros centro veikla, vienijanti ir įvairių rajono meno kolektyvų veiklą (R17)33. 

Tauragės rajone plėtojamas tautinis paveldas, tradiciniai bei netradiciniai amatai: giedojimas, 

pynimas, drožyba, mezgimas, skulptūra, vėlimas iš vilnos, mezgimas, nėrimas, siuvinėjimas, 

papuošalų gamyba, akmens apdirbimas, sūrių gamyba, duonos, pyragų kepimas, giros darymas, 

kugelio kepimas, bitininkystė, drožyba, verpimas, akmens skaldymas, medžio drožyba, 

stogdengystė, suvenyrinių gintarinių medelių gaminimas, kalvystė, gintaro apdirbimas, juostų 

audimas, margučių marginimas, kryždirbystė. Sertifikuoti tradiciniai amatininkai Tauragės rajone 

yra tik 2: Pranas Kaziūnas (kryžiai, koplystulpiai, stogastulpiai) ir Snieguolė Šliogerienė (stogų 

malksnos) (R18)34. 

Gausu tradicinių renginių, pradedant nuo valstybinių švenčių minėjimų, užgavėnių, mamos dienos, 

Petro ir Povilo atlaidų, rudens švenčių, adventinių popiečių, eglutės įžiebimo švenčių, Joninių, 

Kaziuko mugės, vaikų ir jaunimo sporto šventės ir kitų kalendorinių švenčių ir tęsiant šventėmis, 

būdingomis, tik tam tikroms gyvenamosioms vietovėms: Šv. Lauryno šventė, Adakavo vakaronė 

,,Po savo stogu – visaip patogu“, Lauksargių amatų šventė „Protėvių kraitė“, Mėgėjų muzikos 

grupių festivalis „Alio, talentai iš provincijos“, vaikų meno ir išraiškos šventė „Jaunasis talentas“, 

poezijos ir meno šventė „Pašaukimai“ bei bendruomenių teatrų festivalis „Skaudvilės rampa“. 

Šilalės r. sav. gausu kultūros išteklių. Veikia dailininkai profesionalai, dailininkai mėgėjai, trys 

mėgėjų teatrai, didelis skaičius mėgėjų muzikos kolektyvų, ansamblių kapelų, veikia liaudies šokių 

kolektyvai (R19)35. 2013 m. veikė 35 mėgėjų meno kolektyvai.  

Rajone pripažinti saugomais 122 nekilnojami kultūros objektai ir vertybės: 63 archeologijos 

objektai, 10 statinių kompleksų, 7 statiniai, 11 mitologinių vietų, 16 monumentų, 6 įvykių ir 9 

laidojimo vietos. VVG teritorijoje tęsiasi Tauragės ir Varnių paveldo vertybių apsaugos arealai, 

kur dominuoja valstybės istorijos paveldas. Pagramančio regioninio parko teritorijoje plyti šios 

kultūros paveldo vertybes: Dapkiškių, Matiškių, Kreivių, Indijos, Pilalės, Švedkalnio, Kuturių, 

Pagramančio piliakalniai, Balskų, Lylavėnų senkapiai, Tamošaičių akmuo, senovinės gyvenvietės, 

dvarvietės ir kapinaitės bei Pagramančio miestelio urbanistinis kompleksas. Yra 6 buvusių dvarų 

sodybos – Budrių, Pajūrio, Prapymo, Rūtelių (Leonardpolio), Labardžių ir Bijotų (Baublių). 

Kvėdarnos ir Laukuvos miesteliai yra pripažinti Kultūros vertybių registre registruotomis 

vertybėmis (R20)36.  

Plėtojamas tautinis paveldas: veikia 5 sertifikuoti amatininkai, kurie sertifikavo tradicinius tautinio 

paveldo gaminius (kryžiai, koplytstulpiai, mediniai žaislai, kojinės, mezginiai, vaistažolės, 

veltiniai, prieverpstės), veikia 5 tautodailininkai, Upynos miestelio liaudies amatų muziejus, 

kuriame eksponuojamos amatininkų darbo vietos, įrankiai, vyksta parodos, įsteigtas tradicinių 

amatų centras.  

 
33 Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 metams, 

http://taurage.lt/index.php?341391122 
34 http://www.tautinispaveldas.lt/?pg=7&lng=lt 
35 http://www.silale.lt/index.php?559599701  
36 Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2016 metų, http://www.silale.lt/go.php/lit/Silales-

rajono-bendrasis-planas   

http://www.silale.lt/index.php?559599701
http://www.silale.lt/go.php/lit/Silales-rajono-bendrasis-planas
http://www.silale.lt/go.php/lit/Silales-rajono-bendrasis-planas
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Šilalės r. sav. gausu tradicinių renginių: Medvėgalio menų festivalis, Poezijos pavasaris 

Baubliuose, Liaudiškos muzikos kapelų varžytuvės, Kraštiečių šventė, Rudens darbų užbaigimo 

šventė, Kalėdinė amatų mugė, Kaziuko mugė, Seniūnijų šeimų sporto šventė, Tautinės giesmės 

vakaras, Atlaidai Drungeliškės koplyčioje,  Žvejo šventė Šiauduvos kaime, Vasaros šventė Požerės 

kaime, garsioji Melioratorių šventė ir kt. (R21)37. 

 

ŽRVVG teritorijos išskirtinumas ir identitetas. 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regionas tai išskirtinio grožio, savitas, unikalių gamtos 

ir kultūros kompleksų gausa pasižymintis kraštas prie Kuršių marių ir Baltijos jūros – reikšmingas 

šalies regionas rekreacijos ir vandens transporto požiūriu. Čia puoselėjamos unikalios žvejybos 

tradicijos, gausu kurortinio pobūdžio gyvenviečių, sukurta gera atostogų ir turizmo bazė. Kuršių 

marios yra vienintelis šalyje vandens telkinys, kur teikiamos vandens turizmo paslaugos atitinka 

šių paslaugų kokybės standartus ir tenkina daugumą turizmo vartotojų poreikius. Regionas, 

turėdamas gausius ir įvairius vandens telkinių išteklius, turi nemažą privalumą žvejybai ir 

akvakultūrai,  vandens turizmo vystymui, palyginus su kitais Lietuvos regionais.  

 

2.2. ŽRVVG teritorijos gyventojų poreikių analizė 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG, rengiantis naujam 2014-2020 m. Europos Sąjungos finansavimo 

laikotarpiui ir siekiant nustatyti ŽRVVG teritorijos gyventojų poreikius, buvo atlikta Klaipėdos, 

Tauragės ir Šilalės r. sav. gyventojų, bendruomenės, NVO organizacijų bei verslo atstovų apklausa.  

 

Apklausos tikslas - nustatyti Klaipėdos, Tauragės ir Šilalės r. sav.gyventojų, bendruomenės, NVO 

organizacijų bei verslo atstovų poreikius bei nuomonę apie žvejybos verslą ir akvakultūrą, todėl 

šiam tikslui pasiekti ŽRVVG teritorijos gyventojų poreikio tyrimai atlikti per surengtus 4 

susitikimus (2 Klaipėdos r. sav., 1 Šilalės r. sav., 1 Tauragės r. sav.). Dalyvavusiems renginiuose 

asmenims buvo pateiktos užpildymui anketos. Atrinka tinkamai užpildytų 200 anketų.  

 

Sugrupavus gautus anketinius duomenis buvo gauti šie rezultatai: 

 

RESPONDENTŲ CHARAKTERISTIKA 

 

1. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal lytį. 

Išanalizavus anketinius duomenis buvo nustatyta, kad apklausoje dalyvavo 153 vyriškos ir 47 

moteriškos lyties atstovai (žr. 5 pav.).  

 
37 http://www.silale.lt/index.php?559599701  

http://www.silale.lt/index.php?559599701
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5 pav. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal lytį, proc.  

 

2. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal amžių. 

Išanalizavus anketinius duomenis buvo nustatytas apklausoje dalyvavusių dalyvių pasiskirstymas 

pagal amžių (žr. 1 lent.): apklausoje dalyvavo įvairaus amžiaus Vakarų Lietuvos ŽRVVG 

teritorijos gyventojai, tačiau didžiausią jų dalį sudarė asmenys nuo 30 iki 59 m. 

 

1 lentelė. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal amžių 

 

Amžiaus riba iki 29 m. 30-39 m. 40-59 m. 60 m. ir daugiau 

Dalyvių skaičius 33 60 84 23 

 

3. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal išsilavinimą. 

Išanalizavus anketinius duomenis buvo nustatytas apklausoje dalyvavusių dalyvių pasiskirstymas 

pagal išsilavinimą (žr. 2 lent.): apklausoje dalyvavo įvairaus išsilavinimo Vakarų Lietuvos ŽRVVG 

teritorijos gyventojai, tačiau didžiausią jų dalį sudarė asmenys turintys vidurinį, aukštesnįjį arba 

spec. vidurinį išsilavinimą. 

 

2 lentelė. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal išsilavinimą 

 

Išsilavinimas  Nebaigtas vidurinis Vidurinis, aukštesnysis ar 

spec. vidurinis 

Aukštasis 

Dalyvių skaičius 7 131 62 

 

4. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal užsiėmimą. 

Išanalizavus anketinius duomenis buvo nustatytas apklausoje dalyvavusių dalyvių pasiskirstymas 

pagal užsiėmimą (žr. 6 pav.): apklausoje dalyvavo įvairias pareigas užimantys Vakarų Lietuvos 

ŽRVVG teritorijos gyventojai, tačiau didžiausią jų dalį sudarė asmenys dirbantys samdomais 

darbuotojais. 
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6 pav. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal užsiėmimą, proc.  

 

 

5. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal gyvenamąją teritoriją. 

Išanalizavus anketinius duomenis buvo nustatytas apklausoje dalyvavusių dalyvių pasiskirstymas 

pagal gyvenamąją teritoriją (žr. 7 pav.): apklausoje dalyvavo visų trijų rajonų, priklausančių  

Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijai, atstovai. Didžiausią procentinę dalį sudaro klaipėdiečiai, nes 

jų r. sav. didžiausia ir jie labiausiai susijusi su žvejyba bei akvakultūra. 

 

 
 

7 pav. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal gyvenamąją teritoriją, proc.  

 

ANKETINIAI DUOMENYS, PAGAL KURIUOS BUS FORMULUOJAMI GYVENTOJŲ 

POREIKIAI AKVAKULTŪROS BEI ŽVEJYBOS SEKTORIUJE 

 

Prieš norėdami sužinoti apie dalyvių poreikius akvakultūros bei žvejybos sektoriuje, sudarėme 9 

klausimus, kurių tikslas sužinoti ar dalyviai anksčiau yra susidūrę su Europos jūros ir žuvininkystės 

reikalų fondu ir ar jie apskritai yra susiję su akvakultūra arba žvejyba, ir sužinoti ar šių sektorių 

gerinimas turėtų jiems teigiamos įtakos (žr. 3 lent.):  
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3 lentelė. Apklausos dalyvių pasiskirstymas pagal sąsajas ir požiūrį į Vakarų Lietuvos regione 

plėjojamą akvakultūros ir žvejybos sektorių 

 

Klausimas Atsakiusieji 

taip ne 

1. Ar esate susidūrę su Europos jūros ir žuvininkystės reikalų fondu? 

 

97 103 

2. Ar Jūs arba Jūsų šeimos narys yra susijęs su akvakultūra? 

 

97 103 

3. Ar Jūs arba Jūsų šeimos narys yra susijęs su versline žvejyba? 

 

35 165 

4. Kaip manote ar akvakultūros produktai yra tokie pat konkurencingi, kaip ir 

natūraliomis sąlygomis užauginta produkcija? 

 

178 22 

5. Ar akvakultūros įmonių konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, 

darbo vietų sukūrimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą turėtų 

teigiamos įtakos Jums arba Jūsų artimų žmonių ratui? 

151 49 

6. Ar žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas turėtų 

teigiamos įtakos Jums arba Jūsų artimų žmonių ratui?  

 

156 44 

7. Kaip manote ar reikia remti investicijas, kuriomis didinama žuvų laimikio 

pridėtinė vertė ir formuojami žvejų tiesioginiai ryšiai su vartotojais?  

 

120 80 

8. Kaip manote ar reikia gerinti ŽRVVG regiono gyventojų socialinę gerovę, 

pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams?  

 

156 44 

9. Kaip manote ar iki šiol Europos skirta parama akvakultūros bei žvejybos 

sektoriui turėjo teigiamos įtakos?  

 

145 55 

 

Apklausos metu gauti duomenys rodo, kad beveik pusė apklaustųjų anksčiau buvo susidūrę su 

Europos jūros ir žuvininkystės reikalų fondu. Taip pat galima teigti, kad apklaustiesiems 

akvakultūros ir žuvininkystės verslo gerinimas (puoselėjimas) turėtų vienokios ar kitokios 

teigiamos įtakos. 

Įvertinant akvakultūros ir žvejų profesinės veiklos problemas gauti rezultatai pateikti 4 lentelėje. 

 

 

4 lentelė. Apklausos dalyvių akvakultūros ir žvejų profesinės veiklos problemų vertinimas 

 

Problemos pavadinimas Surinkti balai 

Kuo daugiau surinkta balų, tuo problema opesnė. 

Nepakankamos  pajamos 865 

Poreikis imtis su žuvininkyste susijusios kitos veiklos 490 

Giežtėjantys reikalavimai žuvininkystės verslui 529 

Nepakankama žuvininkystės infrastruktūra 415 

Pasenusi akvakultūros ir žvejybos įranga 471 

Mažėjantys žuvų ištekliai 574 

Giežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai   447 

Viešos informacijos apie žvejybą,  žūklę megėjams stoka 329 

Nepakankama akvakultūros darbuotojų žvejų kvalifikacija 374 
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Nepakankamas žuvininkystės verslo ir mokslo bendradarbiavimas, per 

lėtai diegiamos inovacijos 

425 

 

Apklausos rezultatai rodo, kad nenuginčijama ir pati opiausia problema yra nepakankamos 

pajamos, todėl akvakultūros ir žvejybos sektoriaus gerinimas yra būtinas, norint padidinti 

gaunamas pajamas (R22). 

 

Kadangi Europos Sąjungos parama žuvininkystės regionams bus teikiama laikotarpiu iki 2020 m., 

apklausos dalyvių pagalba buvo bandoma nustatyta pirmenybę, kuriai veiklai teikiant paramą, 

paramos lėšos būtų kuo geriau panaudotos.  Šiam tikslui pasiekti buvo sudaryta lentelė, kurioje 

apklausos dalyviai turėjo nustatyti veiklas nuo jų manymų pačios svarbiausios iki mažiausiai 

svarbios (žr. 5 lent.). 

 

5 lentelė. Apklausos dalyvių numatomų veiklų svarbos paskirstymas 

 

Veikla Surinktas 

balų 

skaičius 

Akvakultūros įmonių, visų pirma, labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau – MVĮ) 

konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, darbo vietų kūrimas, įskaitant 

saugos ir darbo sąlygų gerinimą. 

808 

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir realizavimo gerinimas, skatinant 

naujoves ir kokybės gerinimą, perdirbant ir realizuojant žvejybos ir akvakultūros 

produktus. 

971 

Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas. 421 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo poreikiams, kuriant prielaidas 

žuvų laimikio kokybei užtikrinti jo iškrovimo vietose. 
428 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų bendruomenės ir 

turistų poreikiams. 
374 

 

Iš gautų duomenų matyti, kad norint patenkinti galimų būsimų pareiškėjų lūkesčius, didžiausią 

dėmesį reiktų skirti antrai veiklai t. y „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir realizavimo 

gerinimas, skatinant naujoves ir kokybės gerinimą, perdirbant ir realizuojant žvejybos ir 

akvakultūros produktus.“, o mažiausią dėmesį reiktų skirti „Mažosios infrastruktūros, viešųjų 

erdvių pritaikymui žvejų bendruomenėms ir turistų poreikiams“. 

 

Bendrai apibendrinant anketinius duomenis galime teigti, kad duomenimis galima pasikliauti, nes 

apklausoje dalyvavo įvairaus amžiaus, lyties, išsilavinimo, profesijos ŽRVVG teritorijos 

gyventojai, kurių nuomonė skyrėsi ir buvo nešališka. 

 

 

 

2.3. ŽRVVG teritorijos socialinė situacija  

Gyventojų kaitos tendencijos, gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių, išsilavinimą.  

Klaipėdos r. sav. – tai viena iš trijų Lietuvos savivaldybių, kurioje 2011-2016 m. laikotarpiu 

gyventojų skaičius nesumažėjo, o paaugo ir tai didžiausias prieaugis lyginant su Vilniaus m. ir 

Kauno r. sav. 2016 metais Klaipėdos r. sav. teritorijoje gyveno 53,5 tūkst. gyventojų. Jų skaičius 

nagrinėjamu laikotarpiu išaugo 4,25 proc.  (žr. 8 pav.). 
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8 pav. Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus metinis pokytis, proc.38  

 

Klaipėdos r. sav. gyventojai sudaro 16 proc.  visų Klaipėdos apskrities ir 1,9 proc. šalies 

gyventojų39. Taigi visoje šalyje vyraujanti gyventojų mažėjimo tendencija Klaipėdos r. sav. 

nebūdinga. Viena iš priežasčių yra teigiama vidinė gyventojų migracija – 2014 m. į Klaipėdos 

rajoną atvyko 2 893 žmonės, o išvyko 2 155 žmonės, teigiamą skirtumą sudaro 738 žmonės. 

Analogiškais metais vidinė gyventojų migracija apskrities mastu buvo neigiama, tai sudarė 1 240 

žmones40. Kita gyventojų skaičiaus augimo priežastis yra teigiama natūrali gyventojų kaita  – 2014 

m. gimė 336 žmonės, mirė 290 žmonių – teigiamą skirtumą sudaro 46 žmonės. Analogiškais metais 

gyventojų kaita buvo neigiama tiek šalies mastu (žmonių skaičius sumažėjo 8 934), tiek apskrities 

mastu (žmonių skaičius sumažėjo 436). Ankstesniais, 2011 m. Klaipėdos rajone taip pat buvo 

stebima teigiama gyventojų kaita (gimė 63 žmonėmis daugiau nei mirė), tuo metu šalyje buvo 

stebima neigiama gyventojų kaita (8 934), kaip ir Klaipėdos apskrityje (751)41. 

Pagal amžiaus kategorijas daugiausia Klaipėdos r. sav. teritorijos gyventojų priklauso 25-45 metų 

amžiaus grupei – 2014 m. ši amžiaus grupė apėmė 30,0 proc. visų gyventojų. Antroji, daugiausiai 

gyventojų apimanti kategorija yra 46-65 m. amžiaus grupė, kuriai priklauso 26,9 proc. visų 

gyventojų. Gyventojų daugėja visose amžiaus grupėse, išskyrus 18-25 m. amžiaus. Lyginant 2011 

m. ir 2014 m. didžiausias pokytis pastebimas amžiaus grupėje nuo 45 iki 65 metų. Taip pat 

pastebima tendencija – didėja pensinio amžiaus gyventojų, kadangi ilgėja gyvenimo trukmė, todėl 

dirbantiesiems bus vis sunkiau juos išlaikyti. 2014 m. darbingo amžiaus, 16-65 m., gyventojai 

sudarė 69,3 proc., pensinio amžiaus, vyresni nei 65 m., - 13,2 proc., ir vaikai iki 16 m. – 17,4 proc. 

visų gyventojų (R23)42.  

2014 m. Klaipėdos r. sav. gyveno 26 836 vyrai ir 26 623 moterys, pagal bendrą gyventojų skaičių 

pasiskirstymas gan tolygus, atitinkamai 50,2 proc. ir 49,8 proc. Lyginant su 2011 m. procentinis 

pasiskirstymas buvo toks pat, tačiau moterų (25 742) dalis buvo didesnė nei vyrų (25 537)43.  

Vidutiniškai Lietuvoje vyrai sudaro 46 proc., o moterys - 54 proc. visų gyventojų.  

Gyventojų išsilavinimas buvo analizuojamas remiantis 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų 

surašymo duomenimis, pagal kuriuos aukštąjį išsilavinimą turėjo 5 149 gyventojai, aukštesnįjį 

(spec. vidurinį) – 5 047, vidurinį – 8 999, pagrindinį – 5 455, pradinį – 5 370, o nebaigę/nelankę 

mokyklos bei neraštingi – 687 gyventojai. Klaipėdos r. sav. gyventojų, turinčių aukštąjį 

 
38 http://mapijoziai.lt/lietuvos-zemelapiai/lietuvos-savivaldybes-gyventoju-skaicius-1996-2016-m/ 
39 www.statgov.lt 
40 Klaipėdos rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų planas, internetinė prieiga: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/3a236320bdb711e4bde5b7a24f3fe3f3   
41 www.statgov.lt 
42 www.statgov.lt 
43 www.statgov.lt 
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išsilavinimą, dalis (14,8 proc. nuo visų rajono gyventojų) yra ženkliai didesnė lyginant su 

Klaipėdos apskritimi bei Lietuvos Respublika. Gyventojų, turinčių pagrindinį ir pradinį 

išsilavinimą skaičius rajone – mažesnis už apskrities ir šalies rodiklius44.  Iš turimų duomenų 

matyti, jog didžioji dalis gyventojų turi vidurinį (25,8 proc.) arba pagrindinį (15,7 proc.) 

išsilavinimą, o gyventojai. Visgi įgytas aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimai negarantuoja 

kvalifikuotos darbo vietos. Rajono gyventojai pabrėžia, kad turint minėto lygio išsilavinimus daliai 

žmonių vis tiek tenka dirbti paprastą, nekvalifikuotą darbą.  

Gyventojų ekonominis aktyvumas. 

2011 m. Klaipėdos r. sav. buvo 48 proc. užimtų gyventojų (šalyje 46 proc., apskrityje 47 proc.), 40 

proc. ekonomiškai neaktyvių gyventojų (šalyje 43 proc., apskrityje 42 proc.) ir 12 proc. bedarbių 

(šalyje ir apskrityje po 11 proc.) analizuojant vyresnius negu 15 metų gyventojus45.  

Lietuvos darbo biržos teikiamais statistiniais duomenimis 2011 m. Klaipėdos r. sav. teritorijoje 

buvo įregistruota 27,2 proc. visų apskrities ir 1,7 proc. šalies bedarbių,  2014 m. - 25,4 proc. visų 

apskrities ir 1,6 proc. šalies bedarbių. Lyginant bedarbių skaičių 2011-2014 m. laikotarpiu matyti, 

jog nuo 2011 m. iki 2012 m. jų skaičius Klaipėdos rajono savivaldybėje didėjo, o nuo 2012 m. – 

mažėjo. Tokia pat tendencija pastebima ir apskrityje bei šalyje (R24)46. 

Gyventojų pasiskirstymas pagal pragyvenimo šaltinį. 

Remiantis 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis Klaipėdos r. sav. didžioji 

dauguma gyventojų kaip pagrindinį pragyvenimo šaltinį nurodė darbo užmokestį 18 723 arba 36,5 

proc. visų Klaipėdos r. sav. gyventojų, kai Klaipėdos apskrityje šis rodiklis lygus 37,0 proc., o 

šalies net 35,8 proc. Ženkli dalis gyventojų (15 983) buvo šeimos ar kitų asmenų išlaikomi (28,7 

proc., o Klaipėdos apskrityje ir šalyje tik 27,4 proc.) arba gyvenantys iš pensijos (9 758, tai 19,0 

proc., kai Klaipėdos apskrityje – 21,9 proc., o šalyje 23,4 proc.). 

 

Gyventojų kaitos tendencijos, gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių, išsilavinimą.  

Tauragės r. sav. 2011 m. gyveno 44,1 tūkst. gyventojų, 2014 m. – 41,8 tūkst.47 (žr. 9 pav.). 

Tauragės rajone gyvena 27,6 proc. visų Tauragės apskrities gyventojų.  

 
 

 
 

 

9 pav. Tauragės rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus metinis pokytis, proc.48  

 

Kaip ir daugelyje kitų Lietuvos savivaldybių, Tauragės r. sav. gyventojų skaičiaus mažėjimas 

susijęs tiek su neigiama natūralia gyventojų kaita, tiek su neigiama neto migracija. Statistikos 

 
44 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys, https://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas   
45 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys, https://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas  
46 Lietuvos darbo biržos statistiniai duomenys, pateikiami leidinyje „Lietuvos darbo rinka skaičiais 2014“, 

https://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Documents/2014%20leidinys%20skaiciais.pdf   
47 Gyventojai ir socialinė statistika, 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=S3&ShowNews=OFF&PLanguage=0 
48 http://mapijoziai.lt/lietuvos-zemelapiai/lietuvos-savivaldybes-gyventoju-skaicius-1996-2016-m/ 
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departamento duomenimis  Tauragės r. sav. natūrali gyventojų kaita – neigiama, tačiau lyginant 

2011-2013 m. laikotarpio duomenis nustatyta, kad ji kasmet mažėja. Tauragės r. sav. neto migracija 

lyginamu laikotarpiu, 2011-2013 m., nors iš mažėjo, bet vis tik išliko neigiama (R25)49.  

Gyventojų natūrali kaita ir migracija sąlygoja ir savivaldybės gyventojų pasiskirstymą pagal 

amžiaus grupes 2014 m. didžioji dalis, 27,9 proc., Tauragės rajono gyventojų buvo 25-45 metų 

amžiaus, ir 26,9 proc. – 45-65 metų. Pensinio amžiaus gyventojai sudarė 17 proc. visų rajono 

gyventojų. Darbingo amžiaus gyventojai, 16-65 m., – 68 proc. Lyginant 2011 m. ir 2014 m. 

nustatyta, jog daugiausia gyventojų sumažėjo amžiaus grupėse nuo 18 iki 25 metų ir 25-45 m. 

Didžiausias gyventojų skaičiaus padidėjimas nustatytas 45-65 metų amžiaus grupėje, taip pat 5 

gyventojais padidėjo amžiaus grupėje vyresnių kaip 85 m (R26)50. 

Kaip ir vidutiniškai Lietuvoje, taip ir Tauragės rajone, didžioji dalis rajono gyventojų – moterys: 

2011 m. Tauragės rajone moterys sudarė 51,1 proc., vyrai- 48,9 proc. visų gyventojų, o 2014 m. 

atitinkamai 51,5 proc. ir 48,5 proc.  

Remiantis 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis 2011 m. dauguma, 28,3 proc. 

Tauragės rajono ir šalies gyventojų turėjo vidurinį išsilavinimą, apskrityje tokių gyventojų šiek tiek 

daugiau (28,9 proc.). 18,5 proc. rajono bei apskrities gyventojų turėjo pagrindinį išsilavinimą, 

šalyje tokių ženkliai mažiau, tik 14,9 proc. Turinčių tik pradinį išsilavinimą rajone buvo 19,5 proc., 

apskrityje kiek daugiau, 19,7 proc., o šalyje mažiau – 18,1 proc. Turinčių aukštesnįjį ir spec. 

vidurinį išsilavinimą Tauragės rajono gyventojų dalis – didesnė nei apskrities ar šalies, tačiau 

Tauragės rajone tik 7,3 proc. gyventojų turi aukštąjį išsilavinimą, kai šalyje – 10,6 proc.51  

Gyventojų ekonominis aktyvumas. 

Gyventojų pasiskirstymas pagal ekonominį aktyvumą taip pat analizuojamas remiantis 2011 m. 

gyventojų ir būstų surašymo duomenimis52, pagal kuriuos nustatyta, jog 39,8 proc. arba 17 524 

gyventojai – ekonomiškai neaktyvus, 33,5 proc. arba 14 762 – užimti gyventojai, o 11,4 proc. arba 

5 044 gyventojai  – bedarbiai. Užimtų gyventojų dalis Tauragės r. sav. buvo didesnė nei Tauragės 

apskrityje (31,6 proc.), tačiau mažesnė nei šalyje (38,5 proc.). Ekonomiškai neaktyvių bei bedarbių 

Tauragės r. sav. gyventojų dalis 2011 m. buvo mažesnė nei apskrities (40,6 proc. ekonomiškai 

neaktyvūs ir 12,0 proc. bedarbiai), bet didesnė nei šalies (36,8 proc. ekonomiškai neaktyvūs ir 9,6 

proc. bedarbiai).  

Lietuvos darbo biržos teikiamais statistiniais duomenimis 2011 m. Tauragės r. sav. buvo registruota 

40,2 proc. visų Tauragės apskrities bedarbių, o 2014 m.  – 41,6 proc. Analizuojamu laikotarpiu 

Tauragės r. sav. bedarbiai sudarė apie 1,5 proc. visų šalies bedarbių. Lyginant 2011 m. ir 2012 m. 

bedarbių skaičius Tauragės r. sav. ženkliai, apie 30 proc., išaugo, tam įtakos turėjo ekonominė 

krizė. Nuo 2012 m. iki 2013 m. bedarbių skaičius sumažėjo 13 proc., o nuo 2013 m. iki 2014 m. - 

15 proc.  (R27)53, tačiau išliko vienas didžiausių tarp savo apskrities savivaldybių. Remiantis tais 

pačiais duomenimis, 2015 m. sausio 1 d. Tauragės r. sav. teritorinės darbo biržos skyriuje buvo 

registruoti 3 308 bedarbiai, iš kurių 611 bedarbių, kurių amžius nuo 16 iki 29 metų ir jie sudarė 

18,5 proc. visų Tauragės r. sav. bedarbių. Net 17,5 proc. bedarbių buvo 50-54 metų, ir 15,9 proc. – 

45-49 m. amžiaus. Mažiausia bedarbių dalis, apie 6 proc., 60-64 m.  

Gyventojų pasiskirstymas pagal pragyvenimo šaltinį. 

Vadovaujantis 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais nustatyta, jog didžioji dalis 

Tauragės r. sav. gyventojų yra šeimos ar kitų asmenų išlaikomi (12 788 gyventojai) arba kaip 

pagrindinį pragyvenimo šaltinį nurodo darbo užmokestį (12 807 gyventojai), o 25,6 proc. arba 11 

289 gyventojai – pensiją. Situacija panaši ir visoje Tauragės apskrityje, net 30 proc. apskrities 

 
49 Gyventojai ir socialinė statistika, 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=S3&ShowNews=OFF&PLanguage=0 
50 Gyventojai ir socialinė statistika, 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=S3&ShowNews=OFF&PLanguage=0 
51 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys, https://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas  
52 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys, https://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas 
53 Lietuvos darbo biržos statistiniai duomenys, pateikiami leidinyje „Lietuvos darbo rinka skaičiais 2014“, 

https://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Documents/2014%20leidinys%20skaiciais.pdf 
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gyventojų yra šeimos ar kitų asmenų išlaikomi, o kaip pagrindinį pragyvenimo šaltinį – darbo 

užmokestį nurodo 27,0 proc. Šalyje situacija kiek kitokia, dauguma, 35,8 proc. gyventojų kaip 

pagrindinį pragyvenimo šaltinį nurodo darbo užmokestį, o šeimos ar kitų asmenų išlaikomi buvo 

tik 27,4 proc., gyvenantys iš pensijos – 23,4 proc. 

 

Gyventojų kaitos tendencijos, gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių, išsilavinimą.  

Šilalės r. sav.  2011 m. gyventojų skaičius buvo 26,6 tūkst., o 2014 m. – 24,9, t. y. sumažėjo 1,7 

tūkst. gyventojų arba 6,4 proc. (žr. 10 pav.). Gyventojų mažėjimo tendencija būdinga visos šalies 

ir apskrities mastu, tačiau Šilalės r. sav. gyventojų skaičiaus procentinis pokytis 2011 - 2014 m. 

laikotarpiu buvo didesnis už šalies ir apskrities rodiklius. Pagrindinės gyventojų skaičiaus 

mažėjimo priežastys – neigiama natūrali gyventojų kaita (mirtingumas viršija gimstamumą) ir 

neigiamas migracijos saldo (išvykstantys viršija atvykstančius) (R28)54. Analizuojant natūralios 

kaitos dinamiką 2011 -2014 m., pastebima, kad gimusiųjų skaičius išlaikė labai nežymias didėjimo 

tendencijas: gimusiųjų per metus skaičius išaugo 0,4 proc., o mirusiųjų skaičius padidėjo nuo 1 

proc. 1000-čiui gyventojų tenkantis gimusiųjų skaičius išaugo nuo 11,5 iki 12,13 gimusiųjų, kai 

šalyje sumažėjo nuo 11,26 iki 10,06, apskrityje sumažėjo nuo 11,13 iki 10,24, tačiau augimas 

lemiamas ir spartesnio gyventojų skaičiaus mažėjimo palyginus su šalies ir apskrities teritorijomis. 

Šilalės r. sav. išlieka neigiama natūrali gyventojų kaita, kuri lemia gyventojų senėjimo tendenciją. 

Nepalankia aplinkybe gyventojų skaičiaus kaitos tendencijoms išlieka neigiamas migracijos saldo.  
 

 
 

10 pav. Šilalės rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus metinis pokytis, proc.55  

 

 

Analizuojamu laikotarpiu neto vidaus ir tarptautinė migracija išliko neigiama. Šilalės r. sav. 

tarptautinė neigiama neto migracija mažėjo didesniais tempais (74,88 proc.) nei šalies (55,98 proc. 

mažėjimas) ir apskrities mastu (63,07 proc. mažėjimas), o vidaus neto migracija sumažėjo 13,13 

proc., kai apskrities mastu išaugo 33,61 proc. Neigiamas migracijos saldo rodo mažėjantį teritorijos 

demografinį potencialą, kas lemia mažėjančias galimybes pritraukti daugiau darbo jėgos ir 

užtikrinti ekonomikos augimą ateityje.  

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių nuo 2011 iki 2014 m. pakito nežymiai: sumažėjo gyventojų 

iki 19 m. dalis nuo 26,1 iki 24,4 proc., gyventojų nuo 20 iki 69 m. amžiaus kategorija nežymiai 

išaugo nuo 60,0 iki 61,1 proc., ir nedaug išaugo vyresnių nei 70 m. gyventojų dalis nuo 13,9 iki 

14,5 proc. Šilalės r. sav. sumažėjo visų amžiaus grupių gyventojų, išskyrus gyventojus nuo 20 iki 

29 m. amžiaus (kurių skaičius nežymiai išaugo 3,7 proc.), ir gyventojus amžiaus grupėje nuo 50 

iki 69 m. amžiaus (kurių skaičius išaugo 1,2 proc.). Gyventojų iki 14 m. lyginamuoju laikotarpiu 

 
54  Gyventojai ir socialinė statistika, 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=S3&ShowNews=OFF&PLanguage=0 
55 http://mapijoziai.lt/lietuvos-zemelapiai/lietuvos-savivaldybes-gyventoju-skaicius-1996-2016-m/ 
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sumažėjo 11,4 proc., kai pensinio amžiaus gyventojų (65 m. ir vyresni) sumažėjo 5 proc. (R29)56, 

t. y. Šilalės r. sav. vyrauja demografinio senėjimo procesas, kurio tendencijas patvirtintina ir 

aukštas demografinės senatvės koeficientas: 100-ui vaikų iki 14 m. tenkantis pagyvenusių žmonių 

(65 metų ir vyresni) skaičius auga, nors yra mažiausias lyginant su regiono  ir šalies rodikliais.  

2014 m. gyventojai nuo 10 iki 19 m. sudarė didesnę dalį (15,4 proc.) nei šalies (11,4 proc.) ir 

apskrities (13,5 proc.) mastu, tačiau vaikų skaičius bendroje gyventojų struktūroje mažėja), kaip ir 

darbingo amžiaus gyventojų, kurių sumažėjo 3,5 proc. Jauni iki 40 metų amžiaus žmones sudaro 

apie 48,1 proc. visų gyventojų. 2011 m. darbingo amžiaus gyventojai sudarė 63 proc., 2014 m. - 

66 proc. visų gyventojų (R30). Palyginus su šalies ir apskrities rodikliais, darbingo amžiaus 

gyventojų šalyje mažėjo 2,9 proc., apskrityje – 3,5 proc., ir šalyje darbingo amžiaus gyventojai 

sudarė 67, apskrityje – 66 proc. gyventojų. 2014 m. 70 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų dalis 

(14,5 proc.) buvo didesnė nei šalyje (13,6 proc.) ir apskrityje (14,4 proc.)57 . 

Nuo 2011 iki 2014 m. gyventojų pasiskirstymas pagal lytį procentine dalimi nepakito. Didesnę dalį 

51 proc. gyventojų sudaro moterys, vyrai - 49 proc. visų gyventojų, tačiau kas antras 70 m. ir 

vyresnis gyventojas yra moteris58.  

Pagal išsilavinimą, didžioji VVG teritorijos gyventojų dalis yra įgiję pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą (75,23 proc.), rodiklis yra aukščiausias lyginant su apskrities (69,10 proc.) ir šalies 

(60,16 proc.) rodikliais. Tačiau ganėtinai maža dalis gyventojų yra įgiję aukštąjį (8,48 proc., šalyje 

– 21,24 proc., apskrityje – 11,61 proc.) ir aukštesnįjį/ specialųjų vidurinį išsilavinimą (13,18 proc., 

šalyje – 16,92 proc., apskrityje – 17,09 proc.).  Neturinčių išsilavinimo gyventojų dalis Šilalės r. 

sav. teritorijoje (3,09 proc.) taip pat viršija šalies (1,66 proc.) ir apskrities (2,22 proc.) rodiklius59, 

tad  viena iš svarbesnių problemų yra gyventojų perkvalifikavimas, kadangi dirbančiųjų turima 

kvalifikacija iš dalies nebetenkina darbdavių, o nedirbantiesiems labai sunku įsidarbinti būtent dėl 

turimos kvalifikacijos neatitikimo.  

Gyventojų ekonominis aktyvumas. 

Analizuojant gyventojų sudėtį pagal ekonominį aktyvumą, 2011 m. Šilalės r. sav. užimti gyventojai 

sudarė 34,3 proc., ekonomiškai neaktyvūs - 52,3 proc., bedarbiai – 13,4 proc. visų gyventojų. 

Užimtųjų rodiklis buvo mažesnis nei apskrities (48,2 proc.) ir šalies (45,4 proc.) rodikliai. 

Ekonomiškai neaktyvių gyventojų dalis buvo didesnė (52,3 proc.) nei šalies (43,4 proc.) ir 

apskrities (29,9 proc.) mastu, tuo tarpu bedarbiai sudarė 13,4 proc., t. y. mažesnę dalį nei apskrityje 

(14,3 proc.) ir didesnę nei šalyje (11,3 proc.)60.  

Gyventojų pasiskirstymas pagal pragyvenimo šaltinį.  

Pagal pragyvenimo šaltinį, 2011 m. duomenimis tik trečdalis (33,3 proc.) Šilalės rajono gyventojų 

gyvena iš darbo užmokesčio, verslo pajamų ir žemės ūkio veiklos, kai šalies mastu šiuos 

pragyvenimo šaltinius nurodo 38,6 proc., apskrities mastu – 33,0 proc. gyventojų. Beveik trečdalio 

(31,4 proc.) gyventojų pragyvenimo šaltiniai yra valstybės, šeimos, kitų asmenų išlaikymas 

(apskrityje - 30,5 proc., šalyje – 28,5 proc.). Šilalės rajone pensiją ir pašalpą gaunančių dalis sudaro 

32,6 proc., apskrityje – 33,5 proc., šalies mastu – 30,6 proc. Gyventojų sandara pagal pragyvenimo 

šaltinį ir tendencijos rodo, kad motyvaciją dirbti ir siekti gerovės stabdo ilgalaikis pašalpų 

mokėjimas, santykinai aukštas socialinių išmokų lygis61.  

ŽRVVG teritorijos socialinė situacija, jos atitiktis ŽRVVG teritorijos vizijai. 

Klaipėdos r. sav. auga gyventojų skaičius, vyrauja teigiama natūrali gyventojų kaita, tačiau kitose 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG priklausančiose savivaldybėse (tauragės r. ir Šilalės r. sav.) gyventojų 

skaičius mažėja, mažėja ir neigiama natūrali gyventojų kaita. Didžioji dalis gyventojų 25-45 metų 

amžiaus. Gana tolygus gyventojų pasiskirstymas pagal lytį. Arti pusės gyventojų turi vidurinį arba 

 
56 https://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas , https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize 
57 https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize  
58 https://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles  
59 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys, https://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas  
60 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys, https://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas  
61 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys, https://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas  
 

https://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasymas
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize
https://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles
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pagrindinį išsilavinimą. Ekonomiškai neaktyvių gyventojų ir užimtųjų proporcijos praktiškai 

vienodos. Mažėja įregistruotų bedarbių skaičius, tačiau Tauragės r. sav. šis mažėjimas neženklus. 

Didžiajai daliai gyventojų pagrindinis pragyvenimo šaltinis darbo užmokestis.  

ŽRVVG teritorijos socalinė situacija atitinka ŽRVVG teritorijos vizijos elementą, kad Vakarų 

Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regionas – unikalaus kraštovaizdžio ir darnios aplinkos 

žvejybos ir akvakultūros regionas, gyvybingomis žvejybos tradicijomis, saugia ir patrauklia 

aplinka gyvenimui, darbui ir poilsiui, puoselėjantis savitą etninę kultūrą ir paveldą, kuriame 

gyvena bendraujantys ir bendradarbiaujantys, atviri naujovėms žmonės.   

 

2.4.  ŽRVVG teritorijos ekonominė situacija 

Vietos ekonomikos struktūra. 

Klaipėdos r. sav. dauguma jos gyventojų užimti paslaugų sektoriuje – 59,7 proc., žemės ūkyje – 

8,6 proc., pramonėje ir statyboje 31,7 proc. visų gyventojų62. 

 

Klaipėdos r. sav., kaip šalyje bei Klaipėdos apskrityje, nuo 2012 m. pastebimas tendencingas mažų 

ir vidutinių įmonių skaičiaus augimas (žr. 11 pav.). Klaipėdos r. sav. nuo 2011 m. iki 2015 m. mažų 

ir vidutinių įmonių skaičius išaugo 24,2 proc. (šalyje 14,3 proc., apskrityje 4,7 proc.) (R31). 

 

 

 
11 pav. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2011-2014 m. laikotarpiu63 

 

Dauguma Klaipėdos r. sav. veikiančių įmonių buvo turinčios iki 4 darbuotojų ir jos sudarė 55,6 

proc. visų įmonių veikiančių Klaipėdos r. sav., 13 proc. apskrities ir 1,6 proc. šalies įmonių, turinčių 

iki 4 darbuotojų. Lyginant Klaipėdos r. sav. veikiančių įmonių skaičių 2011 m. ir 2014 m. iš turimų 

duomenų matyti, jog įmonių, turinčių iki 99 darbuotojų skaičius – didėjo, turinčių nuo 100 iki 149 

ir nuo 250 iki 499 darbuotojų – mažėjo64. 

2014 m. Klaipėdos rajone buvo 47 kaimo turizmo sodybos. Lyginant su 2011 m. (kaimo turizmo 

sodybų skaičius rajone - 29) jų skaičius išaugo beveik 62 procentiniais punktais. Daugiausia kaimo 

turizmo sodybų yra įsikūrę arčiau Klaipėdos miesto bei prie Baltijos jūros esančiose seniūnijose. 

Tolimesnėje Judrėnų seniūnijoje neveikia nei viena kaimo turizmo sodyba. Mažiausia kaimo 

turizmo sodybų yra įsikūrę Endriejavo, Veiviržėnų seniūnijose; daugiausia – Kretingalės ir 

Priekulės seniūnijose. Apskritai, Kretingalės seniūnijos kaime – Karklėje yra 12,8 proc. visų 

Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybų (R32)65. 

 
62  Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, http://pajuriokrastas.lt/wp-

content/uploads/2014/04/VVG-Pajūrio-kraštas-VPS1.pdf   
63 Statistikos departamento duomenys, Verslo statistika, 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=S4&ShowNews=OFF&PLanguage=0 
64 Statistikos departamento duomenys, 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M4010241&PLanguage=0   
65 Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras: 

http://www.klaipedadistrict.lt/index.php?lang=LT&page_id=1368   
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Asmenų, dirbančių savarankiškai, skaičius Klaipėdos r. sav., kaip ir visoje Lietuvoje, turi 

tendencija kasmet didėti (žr. 12 pav.). Lyginant savarankiškai dirbančių asmenų skaičių 2013 m. ir 

2015 m., matyti jog jų skaičius išaugo beveik 28 procentiniais punktais (R33). Taip pat didėja ir 

jaunuolių (18-29 m.) dirbančių savarankiškai skaičius. 2013 m. jų dalis nuo visų savarankiškai 

dirbančių asmenų sudarė 23,8 proc., 2014 m. – 25 proc., o 2015 m. – 23,6 proc. 

 

 

 
 

12 pav. Savarankiškai dirbantys asmenys Klaipėdos r. sav., 2013-2015 m., vnt. 66 

 

Darbo rinka.  

Analizuojant Klaipėdos rajono situaciją darbo rinkoje, gaunami kasmet gerėjantys rezultatai – 

nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) kiekvienais metais 

mažėjo (žr. 13 pav.) ne tik Klaipėdos r. sav., bet ir Klaipėdos apskrityje bei šalyje. 

 

 

 
13 pav. Nedarbo lygis 2011-2014 m. laikotarpiu67 

 

Klaipėdos rajone nedarbo lygis pastaruosius trejus metus išsilaikė žemesnis nei vidutinis Lietuvoje 

ir mažėjo didesniu tempu nei vidutiniškai šalyje. Klaipėdos r. sav. 2011 m. nedarbo lygis buvo 10,8 

proc., o 2014 – 7,2 proc., t.y. sumažėjo 3,6 proc. (atitinkamu laikotarpiu šalyje sumažėjo 3,6 proc., 

apskrityje sumažėjo 4,2 proc.) (R34)68.  

Klaipėdos rajono savivaldybėje įregistruotų laisvų darbo vietų skaičius kasmet auga (žr. 14 pav.). 

Nors lyginant 2012 m. ir vėlesnius metus pastebimas ženklus mažėjimas. 

 

 
66 Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, https://www.vmi.lt/cms/gyventojai   
67 Lietuvos darbo biržos statistiniai duomenys, pateikiami leidinyje „Lietuvos darbo rinka skaičiais 2014“, 

https://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Documents/2014%20leidinys%20skaiciais.pdf 
68 Lietuvos darbo biržos viešai pateikiami statistiniai duomenys, 

http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx   
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14 pav. Laisvų darbo vietų skaičius Klaipėdos r. sav. 2011-2014 m. laikotarpiu69 

 

Šalies mastu nuo 2013 m. įregistruotų laisvų darbo vietų skaičius sumažėjo. 2011 m. Klaipėdos r. 

sav. buvo įregistruota 19,6 proc. visų Klaipėdos apskrities ir 0,9 proc. šalies laisvų darbo vietų. 

2014 m. Klaipėdos r. sav., lyginant su 2011 m. rodikliais, buvo įregistruotų daugiau – 19,8 proc. 

visų Klaipėdos apskrities laisvų darbo vietų ir kiek mažiau - 0,7 proc. šalies. 

 

Europos Sąjungos (ES) ir kitų fondų pritraukimas į ŽRVVG teritoriją.   

Klaipėdos rajone 2013 m. tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui sudarė 4 967 Eur, o 

2011 metais siekė 5 122 Eur, t.y. per trijų metų laikotarpį tiesioginės užsienio investicijos vienam 

gyventojui Klaipėdos rajone sumažėjo 3 proc. (šalyje didėjo 17,7 proc., apskrityje mažėjo 4,8 

proc.). Visgi 2013 m. tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui Klaipėdos rajone buvo 

13 proc. didesnės negu šalyje ir 41,1 proc. didesnės negu apskrityje.  

2009-2015 m. laikotarpiu Klaipėdos rajoną pasiekė 9 45 905,90 Eur parama. Iš jų savivaldybė, 

pasinaudodama 2007-2013 m. ES struktūrine parama, įgyvendino 14 projektų, kurių bendra vertė 

– 4 524 804,07 Eur, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa – 9 projektus, kurių bendra 

vertė – 2 461 721,83 Eur70. Taip pat buvo įgyvendinti 44 projektai pasinaudojant VVG „Pajūrio 

kraštas“ lėšomis, kurių paramos suma – 2 459 380 Eur. 

 

Vietos ekonomikos struktūra. 

Tauragės r. sav. bendrajame plane yra numatyti Tauragės rajono teritorijos naudojimo funkciniai 

prioritetai. Jame matyti, kad savivaldybės teritorijoje yra daug ūkinių miškų grupei priskirtinų 

miškų, pakankamai daug žemės ūkio veiklai skirtų teritorijų. Dėl šios priežasties žemės ir miškų 

ūkis užima svarbią vietą tarp visų rajone vykdomų ekonominių veiklų ir lemia pakankamai ženklų 

žmonių užimtumą šiame sektoriuje71. Remiantis 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais 

nustatyta, jog populiariausia ekonominės veiklos rūšis Tauragės r. sav.– paslaugos, net 9 354 

gyventojai nurodė, kad yra užimti paslaugų sektoriuje, 3 231 – pramonėje, 1 373 – užsiima žemės 

ūkiu, miškininkyste ir žuvininkyste, o 636 statybomis. Tauragės r. sav. vietos ekonomikos struktūra 

sutampa su Tauragės apskrities atitinkamu rodikliu. 2011 metų pradžioje Tauragės r. sav. buvo 983 

veikiantys ūkio subjektai, iš jų 33,8 proc. veikė didmeninės ir mažmeninės prekyba bei variklinių 

transporto priemonių ir motociklų remonto srityje, apie 11 proc. veikė apdirbamojoje gamyboje ir 

kitoje aptarnavimo veikloje. 2014 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius išaugo iki 989, tačiau 

dominuojančios veiklos sritys nesikeitė. 

 
69 Lietuvos darbo biržos statistiniai duomenys, pateikiami leidinyje „Lietuvos darbo rinka skaičiais 2014“, 

https://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Documents/2014%20leidinys%20skaiciais.pdf   
70 Klaipėdos rajono savivaldybės viešai pateikiama informacija, http://klaipedos-

r.lt/go.php/160537293281694800   
71 Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 metams, 

http://taurage.lt/index.php?341391122 
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Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius Tauragės r. sav. nuo 2012 m. auga kasmet (R35).  

2014 m. Tauragės r. sav. veikė apie 52 proc. visų Tauragės apskrities mažų ir vidutinių įmonių (žr. 

15 pav.). Tauragės r. sav. dominuoja labai mažos ir mažos įmonės. 2014 m. daugiau nei pusę (56,9 

proc.) įmonių sudarė labai mažos įmonės, turinčios iki 4 darbuotojų.  

 

 

 
15 pav. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2011-2014 m. laikotarpiu72 

 

Tauragės turizmo informacijos ir verslo centro duomenimis Tauragės rajone 2011 m. veikė 9 kaimo 

turizmo sodybos, o 2015 m. liepą šis skaičius išaugo iki 13. Bendruomeninis ir socialinis verslas: 

Kęsčių kaimo bendruomenė „Elbenta“, kuri šiuo metu teikia sulčių spaudimo paslaugą. Ateities 

planuose bendruomenė turi renginių organizavimo bei maisto tiekimo paslaugas73. 

Asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimą, skaičius Tauragės r. sav., kaip ir visoje Lietuvoje, turi 

tendencija kasmet didėti (R36)74. Nuo 2011 iki 2012 m. jų skaičius mažėjo, o nuo 2012 m. 

pastebimas padidėjimas (žr. 16 pav.). Didžiausias padidėjimas, apie 14 proc., stebimas lyginant 

2013 m. ir 2014 m. duomenis. Tauragės r. sav. pagal verslo liudijimą dirbantys asmenys sudaro 

daugiau nei 40 proc. visų Tauragės apskrities pagal verslo liudijimą dirbančių asmenų. Tauragės r. 

sav. 2014-12-31 buvo 363 asmenys, dirbantys savarankiškai pagal individualios veiklos pažymą ir 

vykdantys šias, pagrindines, veiklas: kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, variklinių transporto 

priemonių techninė priežiūra ir remontas, mažmeninė prekyba, draudimo agentų ir brokerių veikla, 

taksi veikla, reklamos agentūrų veikla, automobilių ir kitų lengvųjų variklinių transporto priemonių 

pardavimas, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba ir kita veikla. 

 

 

 
72 Statistikos departamento duomenys, Verslo statistika, 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=S4&ShowNews=OFF&PLanguage=0 
73 73 Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, www.tauragesvvg.lt 
74 Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, https://www.vmi.lt/cms/gyventojai 
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16 pav. Asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimą Tauragės r. sav. skaičius 2011-2014 m. 75 

 

Darbo rinka.  

Lietuvos darbo biržos teikiamais statistiniais duomenimis (žr. 17 pav.) nedarbo lygis Tauragės r. 

sav. kasmet mažėja, lyginant 2011 m. ir 2014 m. jis sumažėjo 1,8 proc., tačiau vis tiek viršijo 

Tauragės apskrities ir Šalies nedarbo lygį. Tauragės r. sav. nedarbo lygio mažėjimas daug lėtesnis, 

nei Šalies, bet šiek tiek greitesnis už apskrities. Tauragės apskrities nedarbo lygis per 2011-2014 

m. laikotarpį sumažėjo tik 1,7 proc., o Šalies net 3,6 proc. 

 

 
17 pav. Nedarbo lygis 2011-2014 m. laikotarpiu76 

 

Nors nedarbo lygis Tauragės r. sav. vis dar išlieka didelis, tačiau laisvų darbo vietų skaičius kasmet 

auga (žr. 18 pav.). Remiantis tais pačiais Lietuvos darbo biržos teikiamais statistiniais duomenimis 

per 2011-2014 m. laikotarpį laisvų darbo vietų skaičius Tauragės r. sav. išaugo apie 14 proc. 2014 

m. Tauragės r. sav. buvo 3 095 laisvos darbo vietos ir tai sudarė 44,3 proc. visų Tauragės apskrities  

ir 1,4 proc. Šalies laisvų darbo vietų. 

 

 
18 pav. Laisvų darbo vietų skaičius Tauragės r. sav. 2011-2014 m. laikotarpiu77 

 

 
75 Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, https://www.vmi.lt/cms/gyventojai 
76 Lietuvos darbo biržos statistiniai duomenys, pateikiami leidinyje „Lietuvos darbo rinka skaičiais 2014“, 

https://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Documents/2014%20leidinys%20skaiciais.pdf 
77 Lietuvos darbo biržos statistiniai duomenys, pateikiami leidinyje „Lietuvos darbo rinka skaičiais 2014“, 

https://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Documents/2014%20leidinys%20skaiciais.pdf 
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Europos Sąjungos (ES) ir kitų fondų pritraukimas į ŽRVVG teritoriją.   

2011-2014 m. laikotarpiu Tauragės rajoną pasiekė 15 mln. Eur parama.Tauragės VVG 2007-2013 

metais finansavo 57 vietos projektų įgyvendinimą. Savivaldybė, gavusi paramą iš kitų struktūrinių 

fondų, įgyvendino 14 projektų78. Iš 57 Tauragės VVG 2007-2013 m. strategijos lėšomis 

įgyvendintų projektų dauguma pareiškėjų buvo kaimo bendruomenės, jos pateikė 28 projektus, 14 

projektų buvo pateikta savivaldybės administracijos, 6 projektai -  mokyklos, gimnazijos, kultūros 

centro ir bibliotekos, po 2 projektus pateikė regioninio parko direkcija ir turizmo ir verslo 

informacijos centras, 5 projektus pateikė kitos nevyriausybinės organizacijos79. 

 

Vietos ekonomikos struktūra. 

Šilalės r. sav. 2011 m. daugiausiai užimtųjų dirbo žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės 

sektoriuje (57,65 proc.), paslaugų sektoriuje dirbo 14,46 proc., pramonės – 10,67 proc., švietimo - 

9,79 proc., statybos – 6,94 proc. užimtųjų. Didelis užimtumas žemės ūkio sektoriuje turi įtakos 

bendroms užimtumo tendencijoms, išryškina sezoninio užimtumo bei bedarbystės problemas. 

Užimtųjų skaičius per 2011 - 2014 m. išaugo 308 užimtaisiais arba 5,10 proc.80  Užimtųjų skaičius 

išaugo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (8 proc.), pramonės (10 proc.) ir paslaugų 

sektoriuose (5 proc.), sumažėjo švietimo (9 proc.) ir statybos (6,4 proc.) sektoriuose. Šilalės  r. sav. 

vis dar stipriai priklauso nuo žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės sektorių - užimtųjų dalis 

2014 m. šiame sektoriuje dvigubai viršijo apskrities rodiklį, šalies rodiklį viršijo net septyniais 

kartais.  

Šilalės r. sav. veikia tik SVV ūkio subjektai. 85,2 proc. veikiančių ūkio subjektų sudarė mikro 

įmonės, turinčios iki 10 darbuotojų, iš jų 84 proc. samdė iki 4, tik 1,7 proc. samdė nuo 50 iki 249 

darbuotojų. Tai rodo, kad rajone dominuoja mikro verslas. 2011-2014 m. laikotarpiu veikiančių 

ūkio subjektų augimas (13,19 proc.) buvo didesnis nei šalyje (8,9 proc.) ir apskrityje (8,2 proc.), 

tačiau kuriasi tik smulkaus ir vidutinio verslo subjektai (R37). Lygiagrečiai  ūkio subjektų skaičiaus 

augimo išaugo ir savarankiškai dirbančiųjų asmenų skaičius Šilalės rajone nuo 847 (iš jų 658 

dirbantys pagal verslo liudijimą, 189 – pagal individualios veiklos pažymą) iki 1006 (iš jų 713 

dirbantys pagal verslo liudijimą, 293 – pagal individualios veiklos pažymą) arba 19 proc.  

2014 m. Šilalės rajono savivaldybėje veikė 6 kaimo turizmo sodybos81.  

 

Darbo rinka. 

Šilalės r. sav. nedarbo lygis mažėjo nuo 9,4 iki 9,2 proc. (šalyje mažėjo nuo 15,4 iki 11,8 proc., 

apskrityje - nuo 11,3 iki 10 proc.)82. Nedarbo lygio mažėjimas tiesiogiai siejamas su darbingo 

amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimu: 3,51 proc. (R38)83, todėl nedarbo problema išlieka svarbi. 

2011 m. Šilalės rajone buvo įregistruoti 2099 bedarbiai. Lyginamuoju laikotarpiu bedarbių išaugo  

2,81 proc.  

Kasmet registruojamų laisvų darbo vietų skaičius Šilalės rajone didėjo: 2011 m. užregistruota 1056, 

2014 m. – 1185 laisvos darbo vietos (12,22 proc. augimas), iš jų 84 proc. laisvų darbo vietų sudaro 

neterminuoti darbo pasiūlymai.  

Lyginamuoju laikotarpiu Šilalės rajone su laisvų darbo vietų augimu išaugo (14,10 proc.) ir 

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (apskrityje – 5 proc., šalyje – 12 proc. augimas), tačiau 

nepaisant aukščiausio augimo lyginant su regiono ir šalies rodikliais, 2014 m. rajone  vidutinis 

mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo 3 proc. mažesnis už apskrities ir 27,6 proc. mažesnis už 

šalies vidurkį.  

 

Europos Sąjungos (ES) ir kitų fondų pritraukimas į ŽRVVG teritoriją.   

 
78 Informacija surinkta iš www.taurage.lt viešai pateikiamų duomenų  
79 Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija, www.tauragesvvg.lt 
80 https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize 
81 http://www.silale.lt/index.php?559599701 
82 https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize 
83 https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize 

http://www.taurage.lt/
http://www.tauragesvvg.lt/
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize
http://www.silale.lt/index.php?559599701
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize
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ES struktūrinė parama ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama 2011 - 2014 m. pasiekė 

Šilalės r. sav. Įsisavinta 39,296 mln. eurų ES struktūrinių fondų84 ir 73,634 mln. eurų EŽŪFKP 

paramos. Įgyvendinti 27 ES struktūrinių fondų paramos projektai, iš kurių 22 arba 81,50 proc. 

įgyvendino savivaldybė, savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės, tik 1 arba 3,7 proc. projektų 

įgyvendintas verslo, 4 projektai arba 14,8 proc. įgyvendinti NVO. Šiuo metu įgyvendinami 2007 - 

2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų  6 projektai už 6,398 mln. eurų, iš kurių tik vienas verslo 

projektas. Iš ES paramos kaimo plėtrai 2,2 mln. eurų įsisavinta per Šilalės VVG 2007-2013 m. 

vietos plėtros strategiją: įgyvendinti 53 viešosios paskirties ir 6 verslo projektai, sukurta 19 darbo 

vietų. ES paramos fondų lėšomis įgyvendintų projektų tendencijos rodo, kad ES lėšų pagalba 

kuriama sąlyginai mažai darbo vietų, didžioji dalis paramos lėšų įsisavinti biudžetinių ir pavaldžių 

įstaigų, NVO.  

 

ŽRVVG teritorijos ekonominė situacija, jos atitiktis ŽRVVG teritorijos vizijai. 
ŽRVVG teritorijoje gyventojų užimtumas koncentruojasi paslaugų, prekybos ir gamybos sektoriuose. 

Regione mažėja nedarbo lygis, nežymiai auga laisvų darbo vietų skaičius. Stebimas ženklus 

padidėjimas asmenų, dirbančių savarankiškai. Auga mažų ir vidutinių įmonių skaičius. Didžioji dalis 

jų labai mažos ir mažos. Nors ŽRVVG teritorijoje auga kaimo turizmo sodybų skaičius, tačiau paslaugų  

tiek vietos gyventojams, tiek turistams nepakanka, menka jų įvairovė. Teigiamus pokyčius regiono 

ekonomikoje sąlygoja Europos Sąjungos teikiama parama.  

ŽRVVG teritorijos ekonominė situacija atitinka atitinka ŽRVVG teritorijos vizijos elementą, kad 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regionas – unikalaus kraštovaizdžio ir darnios 

aplinkos žvejybos ir akvakultūros regionas, išsiskiriantis gyvybingomis žvejybos 

tradicijomis, saugia ir patrauklia aplinka gyvenimui, darbui ir poilsiui, puoselėjantis savitą 

etninę kultūrą ir paveldą. 

 
 

2.5.  ŽRVVG teritorijoje veikiančių žvejybos ir (arba) akvakultūros įmonių situacija 

Žvejybos sektorius.  

 

Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis, vandenų dalis nuo bendro teritorijos ploto Kalipėdos r. 

sav. sudarė net 9,4 proc. ir tai buvo 2,4 karto gaugiau nei vidutiniškai Lietuvoje, Tauragės r. sav. 

šis rodiklis siekė 2 proc.85 Minėtoje savivaldybėje įveisti tvenkiniai (įskaitant žiemojimo tvenkinius 

ir sandėlius) užėmė 1,7 ha plotą (žr. 6 lent.).  

 

2014 m. Klaipėdos r. sav. veikė 8 akvakultūros įmonės, kuriose dirbo 18 darbuotojų, o užaugintos 

ir realizuotos produkcijos apimtys siekė virš 1 t. Tauragės r. sav. veikiančiose dviejose akvakultūros 

ūkiuose dirbo 25 darbuotojai ir buvo užauginta bei realizuota 62 t žuvies86 (žr. 6 lent.).   

 

 

6 lentelė. Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje veikiančių akvakultūros įmonių situacija 

 

Savivaldybė 
Vandenų dalis nuo 
bendro teritorijos 

ploto proc. 

Akvakultūros įmonių/ūkių 
 

 
84 http://www.esparama.lt/igyvendinami-projektai , http://www.esparama.lt/gautos-ir-vertinamos-paraiskos1  
85 Nacionalinės žemės tarnybos duomenys, www.nzt.lt 
86 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys, www.vic.lt 

http://www.esparama.lt/igyvendinami-projektai
http://www.esparama.lt/gautos-ir-vertinamos-paraiskos1
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2014 m. pr. 
 

skaičius 
vnt. 

2014 m.  

įveistų 
tvenki 

nių plotas 
ha 

2014 m. 
 

darbuo 
tojų 

skaičius 
vnt. 

2014 m. 
 

užaugin 
ta ir 

realizuo 
ta produk 

cija kg 
2013 m. 

Tauragės r.  2,0 2 1,7 25 62.143 

Klaipėdos r. 9,4 8 0 18 1.040 

 
2013 m. Klaipėdos rajono savivaldybėje registruotose Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje 

vienoje žvejojančiose įmonėse dirbo 5 darbuotojai87. Verslinės žvejybos sugavimai siekė virš 37 

t88.  Vidaus vandenyse žvejojo viena Klaipėdos r. sav. teritorijoje registruota įmonė, kurioje dirbo 

2 darbuotojai. Verslinės žvejybos sugavimai siekė virš 14 t89(žr. 7 lent.). 

 

7 lentelė. Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje veikiančių žvejybos įmonių situacija 

 

Savivaldybė 

 Baltijos jūroje ir Baltijos 
jūros priekrantėje 
žvejojančių įmonių 

Vidaus vandenyse žvejojančių 
įmonių 

 

Skaičius 
vnt. 

2013 m. 

darbuo 
tojų skaičius 
vnt. 2013 m. 

 

verslinės 
žvejybos 

sugavimai 
kg  2013 m. 

 

skaičius 
vnt. 

2013 m.  

darbuo 
tojų 

skaičius 
vnt. 

2013 m. 
 

verslinės 
žvejybos 

sugavimai 
kg 2013 m. 

 

Klaipėdos r. 1 5 37.286 1 2 14.301 

 
 

Verslinės ir rekreacinės žuvininkystės infrastruktūra.  
 

Klaipėdos r. sav. žvejybos produktus iškrauti iš Kuršių mariose žvejojančių laivų galima Drevernos 

uoste (Drevernos kaimas) ir Svencelės prieplaukoje (prie V. Toliušio sodybos) (Svenceles 

kaimas)90. 

 

 
87 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys, www.vic.lt 
88 Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos duomenys 
89 LR Aplinkos ministerijos duomenys 
90 Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo nr. D1-639 „Dėl 

žvejybos produktų iškrovimo iš vidaus vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo ir žvejybos produktų 

iškrovimo vietų iš kuršių mariose žvejojančių laivų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 

D1-647, Vilnius.  



31 

 
 

 

Drevernos mažųjų laivų uostas (įplaukimo kanalas 1,5 m gylio) įsikūręs Rytiniame Kuršių marių 

krante, 25 km į pietus nutolęs nuo Klaipėdos uosto, priešais Juodkrantės gyvenvietę (Neringos 

miestas, Kuršių Nerija). Pastatytas uostas 2009 metais  - tuo metu čia buvo įrengta prieplauka su 

slipu ir kranu, 75 švartavimosi vietos, pastatytas elingas. 2017 metais UAB „Hortivita“, laimėjusi 

Klaipėdos rajono savivaldybės koncesijos konkursą uostą modernizavo. Buvo įrengtos stacionarios 

sanitarinės patalpos, nauja 40 vietų krantinė, pastatytas 3-mis žvaigždutėmis įvertintas Drevernos 

kempingas. Šiuo metu uoste veikia kavinė, kempingas (12 aštuonviečių medinių poilsio namelių, 

22 kemperių aikštelės su prisijungimais prie vandens, elektros, nuotekų), teikiamos vandens 

pramogos, laivų, valčių, vandens dviračių nuoma. Vasaros sezono metu pagal tvarkaraštį iš Uosto 

kursuoja reguliarus keleivinis keltas į Juodkrantę. Viena iš patraukliausių Uosto lankytinų vietų – 

15 metrų aukščio apžvalgos bokštas iš kurio atsiveria nepakartojami vaizdai į Kuršių marias, Kuršių 

Nerijos pilkąsias arba kitaip vadinamas Mirusiais kopas. Drevernos uosto paslaugos: uosto 

budintysis; 110 švartavimosi vietų (iš jų 30 skirtos svečiams); slipas ir kranas (6 t); geriamas 

vanduo, elektra, nuotekų šalinimas; turizmo informacija; kavinė; kempingas; WC, dušai; 

parduotuvė (Drevernos mstl.)91 

 

ŽRVVG teritorijos veikiančių žuvininkystės sektoriaus įmonių situacija, jos atitiktis ŽRVVG 

teritorijos vizijai. 

Diskusijose su akvakultūros sektoriaus atstovais identifikuotos svarbiausios problemos su kuriomis 

susiduria Vakarų Lietuvos akvakultūros sektoriaus atstovai: dalis akvakultūros įmonių yra labai 

priklausomos nuo energetinių išteklių, tai didina akvakultūros produktų savikainą; rinkoje 

ekologiški akvakultūros produktai nėra vertinami, vartotojai nepasirengę už juos mokėti daugiau; 

maža akvakultūros įmonių gaminamos produkcijos diversifikacija; santykinai maža vertingųjų 

žuvų (eršketų, starkių, upėtakių ir kt.) ir jų mailiaus, šiųmetukų ir metinukų vietinės produkcijos 

pasiūla; santykinai maža vietinės rinkos vartotojų perkamoji galia; akvakultūros įmonėse per mažai 

išplėtota pridėtinės vertės kūrimo grandinė, jose trūksta produktų perdirbimo ir sandėliavimo 

infrastruktūros; nepakankamai panaudotos akvakultūros įmonių ne akvakultūros produktų 

gamybos galimybės (rekreacija, edukacija ir pan.); akvakultūros sektoriuje trūksta specialistų, 

turinčių specializuotą aukštąjį (aukštesnįjį) bei profesinį išsilavinimą; akvakultūros įmonių 

finansiniai ištekliai yra per maži, kad savomis jėgomis būtų galima atnaujinti, modernizuoti ūkius, 

įsisavinti naujausias technologijas; akvakultūros sektoriuje labai menkai išplėtota mokslinių tyrimų 

ir naujų technologijų taikymo veikla, stabdanti intensyvią jo plėtrą; viešosios finansinės paramos 

skyrimas buvo per mažai siejamas su akvakultūros įmonių produktyvumo ir efektyvumo rodikliais; 

žuvilesių paukščių daroma žala žuvų ištekliams akvakultūros ūkiuose per pastaruosius 5 metus 

 
91 http://www.dreverna.lt/lt/drevernos-uostas 

http://www.dreverna.lt/lt
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gerokai padidėjo; mažesnis, palyginti su ES vidurkiu, žuvininkystės produktų suvartojimas; silpna 

kai kurių įmonių vadyba, prasti rinkodaros įgūdžiai veikti ES rinkoje (R39)92.  

ŽRVVG teritorijos veikiančių žuvininkystės sektoriaus įmonių situacija atitinka ŽRVVG teritorijos 

vizijos elementą, kad Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regionas – unikalaus 

kraštovaizdžio ir darnios aplinkos žvejybos ir akvakultūros regionas, išsiskiriantis gyvybingomis 

žvejybos tradicijomis, saugia ir patrauklia aplinka gyvenimui, darbui ir poilsiui, puoselėjantis 

savitą etninę kultūrą ir paveldą. 

 

 

2.6. Papildoma informacija 

 

3. ŽRVVG teritorijos SSGG  

3.1. Stiprybės 

 

Stiprybę 

pagrindžiančio 

rodiklio Nr. 

3.1.1. Gera strateginė ir geografinė padėtis R1, R2, R3 

3.1.2. Gausūs gamtiniai ištekliai,   unikalūs ir vaizdingi 

kraštovaizdžiai 

R4, R5, R6, R7, R8, 

R11, R12, R13 

3.1.3. Darbingo amžiaus žmonių skaičius sudaro prielaidas 

ekonominiam - socialiniam stabilumui 

R26, R30 

3.1.4. Mažėja nedarbas, auga mažų ir vidutinių įmonių bei 

savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 

R24, R27, R31, R32, 

R33, R34, R35, R36, 

R37, R38 

3.1.5. Gausu materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių, 

kurios saugomos, puoselėjamos ir pritaikomos šiuolaikinaims 

poreikiams, gausutradicija tapusių kultūrinių ir sportinių 

renginių 

R14, R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, R21 

3.2. Silpnybės 

 

Silpnybę 

pagrindžiančio 

rodiklio Nr. 

3.2.1. Gyventojų senėjimas, mažas gyventojų prieaugis R25, R28, R29 

3.2.2. Nepakankamai išvystytas paslaugų sektorius, turizmo 

poreikiams ir kitų vietos paslaugų teikimui nepakankamai 

panaudojami/pritaikomi gausūs gamtos ir ištekliai 

R9, R10 

3.2.3 Nepakankamos žuvininkystės sektoriaus pajamos R22 

3.2.4. Akvakultūros įmonėse per mažai išplėtota pridėtinės vertės 

kūrimo grandinė, veikla menkai diversifikuota 

R39 

3.2.5. Silpna akvakultūros subjektų vadyba, nepakankami rinkodaros 

įgūdžiai veikti ES rinkoje 

R39 

3.2.6. Akvakultūros įmonių finansiniai ištekliai yra per maži, kad 

savomis jėgomis būtų galima atnaujinti, modernizuoti ūkius, 

įsisavinti naujausias technologijas 

R39 

3.3. Galimybės 

 

 
92  Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais planas,  patvirtinta LR Žemės ūkio ministro 

įsakymu Nr. 3D-393 (2014 m. liepos 1 d.) 
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3.3.1. ES parama padės gerinti su žuvininkyste susijusių bendruomenių gyvenimo ir veiklos 

sąlygas, sudarys galimybes pritraukti kitas materialines ir užsienio investicijas   

3.3.2. Stiprėjantis tarpvalstybinis bendradarbiavimas sudarys prielaidas tvariai regiono plėtrai, 

ekonominių, socialinių, aplinkosauginių problemų sprendimui 

3.3.3. Augantis turizmo srautai  suteikia galimybes veiklos įvairinimui ir papildomų pajamų 

gavimui 

3.3.4. Paprastinami žvejų ir žuvies produktų perdirbėjų veiklos procesai, panaudojant 

kulinarinio ir/ar tautinio paveldo sertifikavimą, sudaro prielaidas žvejų veiklos 

įvairinimui ir regiono tradicijų išsaugojimui 

3.3.5. Augantis vartotojų poreikis pirkti žviežius žuvies produktus tiesiogiai, taip pat noras 

susipažinti su žuvininkystės verslo ir žuvies perdirbimo ypatumais atveria naujas 

ekonominės veiklos nišas, suteikia galimybes tiesiogiai bendradarbiauti su vartotojais 

3.3.6. Diegiami nauji, pažangesni rinkodaros metodai, kurių įsisavinimas gali padėti suaktyvinti 

vietinę rinką, formuoti tiesioginius ryšius su vartotojais 

3.4. Grėsmės 

 

3.4.1. Dėl ekonominės aplinkos nestabilumo nepakankamas prieinamumas prie socialinių 

paslaugų, nepatenkinama jų kokybė lems migracijos, ypač jaunimo srautus, didins darbo 

išteklių trūkumą 

3.4.2. Kuršių mariose didėjančios ekologinės problemos: didėjantis druskingumas, 

užterštumas, eutrofikacijos procesas, jūros vandens lygio kilimas, mažėjantis Nemuno 

vandeningumas, menkaverčių žuvų rūšių išteklių gausėjimas, vertingų žuvų rūšių išteklių 

mažėjimas 

3.4.3. Smulkus žuvininkystės verslas gali nesugebėti konkuruoti su didžiųjų įmonių dideliais 

kiekiais importuojama pigesne žuvimi ar masiškai gaminama produkcija 

3.4.4. Teisinės ir ekonominės aplinkos nestabilumas, monopolijos reiškiniai, nepalanki 

demografinė situacija šalyje, naujų idėjų stoka stabdys smulkaus ir vidutinio, į vietos 

poreikius orientuoto su žuvininkyste susijusio, verslo plėtrą 

3.4.5.  ES parama žuvininkystės sektoriaus plėtrai gali būti neveiksminga, nes bus teikiama 

laikantis sudėtingų procedūrų, o paramos gavėjams keliami reikalavimai – per aukšti 
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4. VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka 

Eil. 

Nr. 

ŽRVVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas 

žvejybos ir akvakultūros srityje  

(prioritetine tvarka) 

Poreikį 

pagrindžiantys 

ŽRVVG teritorijos 

SSGG teiginiai (Nr.) 

Sąsaja su Veiksmų 

programos 2014–2020 

m. ES žvejybos ir 

akvakultūros 

sektoriaus nustatytais 

poreikiais 

 

Poreikio tenkinimas / 

netenkinimas iš VPS lėšų 

4.1. Sudaryti palankias sąlygas realizuoti vietos 

žuvininkystės ir akvakultūros produktus, skatinant 

jų pridėtinės vertės didinimą ir trumpąsias maisto 

tiekimo grandines, panaudojant vietos kulinarijos 

paveldą 

3.1.1., 3.2.3., 3.2.4., 

3.3.2., 3.3.4., 3.3.5., 

3.4.3.  

7.1.Ž, 7.4.Ž Taip 

4.2. Skatinti žvejų bendruomenės narių ekonominį 

aktyvumą, didinti jų užimtumo galimybes, remiant 

inovatyvių, akvakultūros verslų kūrimo ir plėtojimo 

projektus 

3.1.3., 3.1.4., 3.2.3., 

3.2.6., 3.3.2., 3.4.1., 

3.4.5. 

7.1.Ž Taip 

4.3. Didinti žuvininkystės verslo prisitaikymą prie 

kintančių aplinkos poreikių, pritaikant ir gerinant 

žvejams reikalingą infrastruktūrą, skatinant su 

žuvininkyste susijusių paslaugų ir kitų veiklų plėtrą 

3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 

3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 

3.2.5., 3.3.2., 3.3.3., 

3.4.2., 3.4.4. 

7.1.Ž, 7.2.Ž Taip 

4.4. Didinti žvejybos ir akvakultūros regiono 

patrauklumą gyvenimui, darbui ir poilsiui, tvarkant 

ir pritaikant mažąją infrastruktūrą ir viešąsias erdves 

3.1.2., 3.1.5., 3.2.1., 

3.3.1., 3.4.1. 

7.4.Ž Taip 

4.5. Skatinti vietinės žuvininkystės produktų rinkos 

vystymąsi, stiprinant ryšius su vartotojais 

 

3.2.5., 3.3.3., 3.3.5., 

3.3.6.,  3.4.3.  

7.1.Ž Taip 
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II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI? 

 

5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys 

5.1. VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys (jei veiklos sritys 

numatytos):  

 

Sąsaja su 

ŽRVG 

teritorijos 

poreikiais 

5.1.1. I prioritetas: 

ŽUVININKYSTĖS VERSLO KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS, PRISITAIKANT PRIE APLINKOS 

POKYČIŲ  

 

  Kodai  

5.1.1.1. Priemonė:  

Produktyvios investicijos į 

akvakultūrą 

BIVP-AKVA-1 4.2. 

5.1.1.2. Priemonė: 

Žvejybos ir akvakultūros produktų 

perdirbimas ir realizavimo 

gerinimas 

BIVP-AKVA-SAVA-1 4.1. 

5.1.1.3. Priemonė:  

Rinkodaros priemonės 

BIVP-AKVA-8 4.5. 

    

5.1.2. II prioritetas:  

REGIONO PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT IR 

PRITAIKANT INFRASTRUKTŪRĄ   

 

  Kodai  

5.1.2.1. Priemonė: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų 

erdvių pritaikymas žvejų 

bendruomenės ir turistų poreikiams  

BIVP-AKVA-SAVA-2 4.4. 

5.1.2.2. Priemonė: 

Infrastruktūros gerinimas ir  

pritaikymas verslo poreikiams 

BIVP-AKVA-SAVA-3 4.3. 
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6. VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su prioritetais bei tikslinėmis sritimis, 

EJRŽF konkrečiais tikslais ir uždaviniais 

6.1. EJRŽF dalis: VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su EJRŽF konkrečiais 

tikslais ir uždaviniais 

  EJRŽF prioritetai ir konkretūs tikslai ir 

uždaviniai 

6.1.

1.Ž 

6.1.2

.Ž 

6.2.1

.Ž 

6.2.2

.Ž 

6.2.3

.Ž 

6.3.1

.Ž 

6.3.2.Ž 

I VPS prioritetas: ŽUVININKYSTĖS VERSLO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, 

PRISITAIKANT PRIE APLINKOS POKYČIŲ 

VPS priemonė:  

Produktyvios investicijos į akvakultūrą 

X       

VPS priemonė:  

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas ir 

realizavimo gerinimas 

 X      

VPS priemonė:  

Rinkodaros priemonės 

      X 

II VPS prioritetas: REGIONO PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT IR PRITAIKANT 

INFRASTRUKTŪRĄ   

VPS priemonė: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių 

pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų 

poreikiams 

     X  

VPS priemonė: 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo 

poreikiams 

 X      
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7. VPS sąsaja su ŽRVVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS 

Strateginio dokumento pavadinimas VPS sąsajos pagrindimas 

7.1. ŽRVVG teritorijos savivaldybės (-ių) 

plėtros strateginis (-iai) planas (-ai) 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Klaipėdos rajono savivaldybės plėtros 

strateginio plano 2009-2020 m. II ir III strateginių plėtros sričių trijų tikslų įgyveninimo.  

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. 

sąsajos su Klaipėdos rajono plėtros strateginiu planu 2009-2020 m.93  

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros 

regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m. 

Klaipėdos rajono plėtros strateginis planas 

2009-2020 m. 

I VPS prioritetas: ŽUVININKYSTĖS VERSLO 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, 

PRISITAIKANT PRIE APLINKOS POKYČIŲ 

VPS priemonė BIVP-AKVA-1:  

Produktyvios investicijos į akvakultūrą 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-1:  

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas 

ir realizavimo gerinimas 

VPS priemonė BIVP-AKVA-8:  

Rinkodaros priemonės 

II VPS prioritetas: REGIONO 

PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT 

IR PRITAIKANT INFRASTRUKTŪRĄ   

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-2: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių 

pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų 

poreikiams 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-3: 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo 

poreikiams 

II plėtros sritis:  

PALANKIOS APLINKOS VERSLUI, 

TURIZMUI IR ŽEMĖS ŪKIUI KŪRIMAS  

2.1 tikslas Efektyviai išnaudotas rajono turizmo 

potencialas 

2.1.1  Plėtoti vandens turizmą  

2.1.2  Vystyti vandens telkinių rekreacinę 

infrastruktūrą  

2.1.6  Plėtoti įvairias turizmo rūšis ir tobulinti 

teikiamas turizmo paslaugas  

 

2.2 tikslas Palanki ekonominė aplinka verslui, 

investicijoms ir sėkmingai kaimo plėtrai  

2.2.1  Sukurti palankią aplinką investicijoms ir 

verslo plėtrai  

III plėtros sritis:  

DARNI RAJONO TERITORIJŲ IR 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

3.4 tikslas Tvarkinga, saugi gyvenamoji aplinka ir 

subalansuota teritorinė plėtra  

3.4.1  Sukurti patogią, saugią ir tvarkingą 

gyvenamąją aplinką rajone  

 

 

 
93 Klaipėdos rajono plėtros strateginis planas 2009–2020 m. http://klaipedos-r.lt/oldweb/galery/_klaipedosr//strategija/pletros_planas2020_m.pdf 
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Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Tauragės rajono savivaldybės strateginio 

plėtros plano 2014-2020 m. II ir III prioritetų trijų tikslų įgyveninimo.  

 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. 

sąsajos su Tauragės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2014-2020 m.94 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir 

akvakultūros regiono vietos plėtros 

strategija iki 2023 m. 

Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros 

planas 2014-2020 m. 

I VPS prioritetas: ŽUVININKYSTĖS 

VERSLO KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS, PRISITAIKANT PRIE 

APLINKOS POKYČIŲ 

VPS priemonė BIVP-AKVA-1:  

Produktyvios investicijos į akvakultūrą 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-1:  

Žvejybos ir akvakultūros produktų 

perdirbimas ir realizavimo gerinimas 

VPS priemonė BIVP-AKVA-8:  

Rinkodaros priemonės 

II VPS prioritetas: REGIONO 

PATRAUKLUMO DIDINIMAS, 

GERINANT IR PRITAIKANT 

INFRASTRUKTŪRĄ   

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-2: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių 

pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų 

poreikiams 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-3: 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas 

verslo poreikiams 

II prioritetas: VERSLO KONKURENCINGUMO 

SKATINIMAS IR PRAMONĖS BEI TURIZMO 

PLĖTRA 

2.1. tikslas Kurti palankią aplinką investicijų 

pritraukimui ir verslo plėtrai  

2.1.1. 

uždavinys  

Užtikrinti vieningą verslo paramos sistemą  

2.1.3. 

uždavinys  

Suformuoti ir įgyvendinti investicijų 

pritraukimo strategiją  

2.1.4. 

uždavinys  

Skatinti inovatyvaus verslo plėtrą, 

sudarant sąlygas naujų ir pažangių 

technologijų versle diegimui ir plėtojimui  

2.2. tikslas Skatinti viešosios turizmo infrastruktūros 

ir paslaugų plėtrą  

2.2.2. 

uždavinys  

Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir 

turizmo paslaugų įvairovę  

 
94 Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 m.http://www.taurage.lt/go.php/lit/Savivaldybes-ilgalaikes-trukmes-strateginiai-

planavimo-dokumentai/1 
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 III prioritetas: SUBALANSUOTA 

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IR 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

3.2. tikslas Atnaujinti ir efektyviai 

naudoti inžinierinę 

infrastruktūrą, užtikrinant 

teikiamų viešųjų paslaugų kokybę 

ir prieinamumą  

3.2.5. 

uždavinys  

Atnaujinti ir 

tvarkyti viešąsias 

erdves  

  
 

 

 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros 

plano iki 2020 m. II prioriteto trijų tikslų įgyveninimo.  

 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. 

sąsajos su Šilalės rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2020 m.95 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros 

regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m. 

Šilalės rajono savivaldybės strateginis 

plėtros planas iki 2020 m. 
I VPS prioritetas: ŽUVININKYSTĖS VERSLO 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, 

PRISITAIKANT PRIE APLINKOS POKYČIŲ 

VPS priemonė BIVP-AKVA-1:  

Produktyvios investicijos į akvakultūrą 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-1:  

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas 

ir realizavimo gerinimas 

VPS priemonė BIVP-AKVA-8:  

Rinkodaros priemonės 

II VPS prioritetas: REGIONO 

PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT 

IR PRITAIKANT INFRASTRUKTŪRĄ   

II prioritetas: KONKURENCINGOS VERSLO 

IR ŽEMĖS ŪKIO APLINKOS KŪRIMAS IR 

TURIZMO SKATINIMAS 

2.1. tikslas Kurti palankią aplinką verslui ir 

investicijoms, sudarant sąlygas kryptingam 

verslo plėtojimui  

 

2.1.1. 

uždavinys  

Suformuoti vieningą verslo 

paramos sistemą  

2.1.2. 

uždavinys  

Skatinti naujų verslo įmonių 

steigimą  

 
95 Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 m., http://www.silale.lt/go.php/Veikla313275 
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VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-2: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių 

pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų 

poreikiams 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-3: 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo 

poreikiams 

2.1.3. 

uždavinys  

Skleisti verslo informaciją ir kurti 

konsultavimo sistemą, aktyvinti 

verslumo mokymą  

 
2.2. tikslas Rekreacines teritorijas ir viešąsias 

erdves pritaikyti turizmui  

 

2.2.2. 

uždavinys  

Rekreacines ir poilsio zonas 

pritaikyti vietos bendruomenės ir 

turistų aktyvaus poilsio reikmių 

tenkinimui  

2.2.3. 

uždavinys  

Plėtoti dviračių / vandens turizmo 

infrastruktūrą  

2.2.5. 

uždavinys  

Vystyti sezoniškumą mažinančias 

kompleksines turizmo paslaugas  

2.2.6. 

uždavinys  

Įgyvendinti smulkaus verslo 

skatinimo priemones  

 
2.4. tikslas Gerinti kaimo vietovių 

gyvenamąją aplinką ir kokybę  

 

2.4.1. 

uždavinys  

Gerinti socialinę ir kitą viešąją 

infrastruktūrą kaimo 

gyvenamosiose vietovėse  

 

 
 

 

7.2. ŽRVVG teritorijoje patvirtintas regiono 

plėtros planas 

  
Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros 

plano pirmojo prioriteto dviejų tikslų įgyvendinimo.  
 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. 

sąsajos su  Klaipėdos regiono 2014-2020 m. plėtros planu96 

 
96 www.lietuvosregionai.lt  

http://www.lietuvos/
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Klaipėdos regiono 2014-2020 m. plėtros 

planas 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros 

regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m.  

I prioritetas „Tvarus ir integralus ekonominis 

augimas“ 1.2. Tikslas „Pagerinti sąlygas regiono 

ekonominiam augimui ir integralumui“  

1.2.1. Uždavinys: Pagerinti regiono savivaldybių 

bei bendrą regiono viešąją ekonominę 

infrastruktūrą ir paslaugas 

 

II VPS prioritetas: REGIONO 

PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT 

IR PRITAIKANT INFRASTRUKTŪRĄ   

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-2: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių 

pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų 

poreikiams 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-3: 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo 

poreikiams 

I prioritetas „Tvarus ir integralus ekonominis 

augimas“ 1.2. Tikslas „Pagerinti sąlygas regiono 

ekonominiam augimui ir integralumui“  

1.2.3. Uždavinys: Pagerinti kultūros ir paveldo 

objektų būklę, juos pritaikyti kultūrinėms ir 

socialinėms reikmėms 

 

 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Tauragės regiono plėtros plano 2014-2020 m. 

pirmojo ir trečiojo prioriteto dviejų tikslų įgyvendinimo.  
 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. 

sąsajos su  Tauragės regiono plėtros planu 2014-2020 m.97 

 

Tauragės regiono plėtros planas 2014-2020 

m. 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros 

regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m.  

I prioritetas „Subalansuotas, darnia plėtra 

pagrįstas ekonominis augimas“ 1. Tikslas 

„Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje tarp 

savivaldybių, skatinti ūkinės veiklos įvairovę 

mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą “  

1.2. Uždavinys:  

I VPS prioritetas: ŽUVININKYSTĖS VERSLO 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, 

PRISITAIKANT PRIE APLINKOS POKYČIŲ 

VPS priemonė BIVP-AKVA-1:  

Produktyvios investicijos į akvakultūrą 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-1:  

 
97 www.lietuvosregionai.lt  

 

http://www.lietuvos/
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Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti 

kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, 

kompleksiškai gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, 

didinti gyventojų užimtumą ir saugumą  
 

III prioritetas „Žmogui patogi gyventi ir saugi 

aplinka“ 2. Tikslas „Saugoti ir tausojančiai naudoti 

regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo 

planavimą, naudojimą ir tvarkymą“  

2.1. Uždavinys: Padidinti kraštovaizdžio 

planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei 

apsaugos efektyvumą  

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas 

ir realizavimo gerinimas 

VPS priemonė BIVP-AKVA-8:  

Rinkodaros priemonės 

II VPS prioritetas: REGIONO 

PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT 

IR PRITAIKANT INFRASTRUKTŪRĄ   

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-2: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių 

pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų 

poreikiams 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-3: 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo 

poreikiams 
 

 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono VPS iki 2023 

m.. Klaipėdos ir Tauragės regionų plėtros taryboms susipažinti raštu 2017-10-20. 
 

7.3. ESBJRS Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta VPS labiau orientuota į vietos lygmens poveikį, tačiau pokyčiai 

vietos lygmenyje apibendrintai įtakoja ir nacionalinį lygmenį. Taigi, Vakarų Lietuvos žvejybos ir 

akvakultūros regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m. prisidės ir prie Europos Sąjungos Baltijos 

jūros regiono strategijos įgyvendinimo. 
 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. 

sąsajos su ES Baltijos jūros regiono strategija98 

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono 

strategija 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros 

regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m. 
Prioritetinio tikslo „Panaudoti visą regiono 

mokslinių tyrimų, inovacijų ir smulkaus ir 

vidutinio verslo potencialą (PA Innovation)  

1. Uždavinys (action) „Didinti konkurencingumą, 

kuriant inovacijų ir verslumo ekosistemą, grįstą 

pažangia specializacija ir tvariu augimu“ 

I VPS prioritetas: ŽUVININKYSTĖS VERSLO 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, 

PRISITAIKANT PRIE APLINKOS POKYČIŲ 

VPS priemonė BIVP-AKVA-1:  

Produktyvios investicijos į akvakultūrą 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-1:  

 
98 www.baltijosjurosregionas.lt 

 

http://www.baltijosjurosregionas.lt/
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Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas 

ir realizavimo gerinimas 

VPS priemonė BIVP-AKVA-8:  

Rinkodaros priemonės 

II VPS prioritetas: REGIONO 

PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT 

IR PRITAIKANT INFRASTRUKTŪRĄ   

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-2: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių 

pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų 

poreikiams 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-3: 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo 

poreikiams 
 

7.4. Viensektorė (-ės) kaimo vietovių vietos 

plėtros strategija (-os) (taikoma, kai tokia 

(-ios) viensektorė (-ės) vietos plėtros 

strategija (-os) yra patvirtinta (-os) 

ŽRVVG teritorijoje) 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Klaipėdos, Tauragės, Šilalės rajonų Vietos 

veiklos grupių viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo.  

 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto dviejų priemonių įgyvendinimo.  

 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. 

sąsajos su Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategija99 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros 

regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m. 

Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-

2023 metų vietos plėtros strategija 

I VPS prioritetas: ŽUVININKYSTĖS VERSLO 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, 

PRISITAIKANT PRIE APLINKOS POKYČIŲ 

VPS priemonė BIVP-AKVA-1:  

Produktyvios investicijos į akvakultūrą 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-1:  

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas 

ir realizavimo gerinimas 

VPS priemonė BIVP-AKVA-8:  

Rinkodaros priemonės 

I VPS prioritetas: Verslumo kaimo vietovėse 

skatinimas, ekonominio gerbūvio kūrimas  

Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra  

- veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti  

- veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti 

Priemonė: Pelno nesiekiančių organizacijų 

verslumo ir partnerystės skatinimas  

 
99 http://pajuriokrastas.lt/wp-content/uploads/2014/04/VVG-Pajūrio-kraštas-VPS1.pdf 



44 

II VPS prioritetas: REGIONO 

PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT 

IR PRITAIKANT INFRASTRUKTŪRĄ   

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-2: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių 

pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų 

poreikiams 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-3: 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo 

poreikiams 

- veiklos sritis: Parama smulkių veiklos vykdytojų 

bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo 

procesus ir siekiant plėtoti į verslumą orientuotas 

veiklas  

- veiklos sritis: Parama ekonominės veiklos 

skatinimui ir paslaugų kūrimui kaimiškose vietovėse  

 

 

 

 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-

2023 metų vietos plėtros strategijos pirmojo ir antrojo prioriteto trijų priemonių įgyvendinimo.  
 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. 

sąsajos su Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija100 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros 

regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m. 

Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-

2023 metų vietos plėtros strategija 
I VPS prioritetas: ŽUVININKYSTĖS VERSLO 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, 

PRISITAIKANT PRIE APLINKOS POKYČIŲ 

VPS priemonė BIVP-AKVA-1:  

Produktyvios investicijos į akvakultūrą 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-1:  

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas 

ir realizavimo gerinimas 

VPS priemonė BIVP-AKVA-8:  

Rinkodaros priemonės 

II VPS prioritetas: REGIONO 

PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT 

IR PRITAIKANT INFRASTRUKTŪRĄ   

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-2: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių 

pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų 

poreikiams 

I VPS prioritetas: Ekonominio gyvybingumo 

kaimo vietovėse skatinimas 

Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra  

- veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti  

- veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti 

Priemonė: Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno 

nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra 

II VPS prioritetas: Kaimo gyventojų socialinio ir 

kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo 

skatinimas, kompetencijų didinimas 

Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse 

- veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą 

 
100 www.tauragesvvg.lt  

http://www.tauragesvvg.lt/
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VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-3: 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo 

poreikiams 
 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros 

strategijos pirmojo, antrojo ir trečiojo prioriteto trijų priemonių įgyvendinimo.  
 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. 

sąsajos su Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija101 

 

Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros 

regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m. 

Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo 

plėtros strategija 
I VPS prioritetas: ŽUVININKYSTĖS VERSLO 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, 

PRISITAIKANT PRIE APLINKOS POKYČIŲ 

VPS priemonė BIVP-AKVA-1:  

Produktyvios investicijos į akvakultūrą 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-1:  

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas 

ir realizavimo gerinimas 

VPS priemonė BIVP-AKVA-8:  

Rinkodaros priemonės 

II VPS prioritetas: REGIONO 

PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT 

IR PRITAIKANT INFRASTRUKTŪRĄ   

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-2: 

Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių 

pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų 

poreikiams 

VPS priemonė BIVP-AKVA-SAVA-3: 

Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo 

poreikiams 

I VPS prioritetas: Veiklos įvairinimas ir 

užimtumo didinimas kaimo vietovėse 

VPS priemonė: Ne žemės ūkio verslo kaimo 

vietovėse kūrimas ir (arba)  plėtra 

VPS priemonės veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse pradėti 

VPS priemonės veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse plėtoti 

II VPS prioritetas: Vietos plėtros kaimo 

vietovėse skatinimas 

VPS priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse 

III VPS prioritetas: Bendradarbiavimas ir žinių 

bazės vystymas kaimo vietovėse 

VPS priemonė: Bendradarbiavimas, kuriant 

bendrus produktus ir (arba) vykdant jų 

rinkodarą 

 

 

 
101 www.silalesvvg.lt 
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III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS? 

 

8. LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas 

LEADER metodo principai 

8.1. Teritorinis principas: 

8.1.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorija apima Klaipėdos, Tauragės ir Šilalės rajonų 

savivaldybes.  

Vakarų Lietuvos ŽRVVG užtikrino teritorinio principo laikymąsi rengiant VPS. 

Siekdama identifikuoti ilgalaikei vietos plėtrai svarbiausias problemas ir vietos išteklių 

racionalų panaudojimą, ŽRVVG visose savivaldybėse suorganizavo susitikimus su 

gyventojais, žvejų bendruomenę ir kitų NVO atstovais, vietos valdžios atstovais. 

Planuojant rengti VPS, gyventojai, bendruomenės, žvejai ir vietos valdžios atstovai buvo 

skatinami aktyviai dalyvauti ir prisidėti naujojo laikotarpio VPS rengime. Taip buvo 

siekiama sutelkti vietos bendruomenę bendriems tikslams iki 2023 m. laikotarpiu. 

Pradėjus rengti VPS, buvo organizuojami susitikimai, kurių metu buvo identifikuojamos 

problemos ir ieškomi galimi problemų sprendimų būdai, atskirai vietovei. Gyventojus 

apklausiant interviu metodu buvo nustatomi ŽRVVG teritorijos socialiniai ryšiai, 

teritorijos išskirtinumo ir identiteto įtaka vietos bendruomenės bendram požiūriui į 

ilgalaikę ŽRVVG teritorijos plėtrą. Siekiant ištirti gyventojų poreikius, panaudotas 

anketavimo metodas. Apklausa buvo vykdoma visose savivaldybėse. Vėliau ši medžiaga 

buvo susisteminta, apibendrinta ir panaudota rengiant VPS. T. y. parengta vieninga, visą 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritoriją atstovaujanti, teritorijos poreikių analizė, bei atlikta 

SSGG analizė. 

8.1.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

Įgyvendinant Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijos VPS, bus laikomasi teritorinio 

principo, kuriuo bus siekiama: 

• 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 formas ne vienos bendruomenės ar gyvenvietės ribose. Tai 

sudarys prielaidas ieškoti inovacinių būdų ir metodų susidariusioms problemoms 

spręsti, bendrai veiklai apjungti turimas žinias, patirtį ir gebėjimus, 

žmogiškuosius, kultūrinius, gamtinius, infrastruktūrinius išteklius visos ŽRVVG 

teritorijos išteklius ir organizuoti trumpas tiekimo grandines vietos rinkoms 

skatinti vietos lygmeniu, didinti regiono patrauklumą, gerinant ir pritaikant 

infrastruktūrą, kartu užtikrinant ŽRVVG teritorijos išskirtinumo ir specifinių 

pranašumų panaudojimą.  

8.2. „Iš apačios į viršų“ principas: 

8.2.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

Vienas pagrindinių principų, kuriuo vadovavosi Vakarų Lietuvos ŽRVVG, rengdama 

VPS yra principas „iš apačios į viršų“. Nuo pat VPS rengimo pradžios ŽRVVG teritorijos 

gyventojai buvo informuojami apie naująsias ES paramos galimybes ir vykdomą VPS 

rengimo projektą.  

• atliekant ŽRVVG teritorijos socialinės, ekonominės ir žvejybos sektoriaus bei 

aplinkos situacijos analizę ir SSGG, nustatant ŽRVVG gyventojų poreikius ir 

suteikiant jiems prioritetus, nustatant VPS prioritetus, pasirenkant VPS 

priemones, planuojant VPS įgyvendinimo etapus  ŽRVVG teritorijos gyventojų 

prie VPS rengimo buvo prašoma prisidėti aktyviu dalyvavimu. Gyventojai buvo 

aktyvinami ir įtraukiami pačiais įvairiausiais būdais – prašant užpildyti apklausos 

anketas, renkant projektinius pasiūlymus-idėjas iš pavienių asmenų, galvojančių 
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apie smulkaus ir vidutinio verslo kūrimą ir plėtrą, taip pat kviečiant į susitikimus. 

Buvo suorganizuoti keletas susitikimų su ŽRVVG nariais, kurių buvo prašoma 

pateikti pastabas dėl priimtų pagrindinių strateginių sprendimų: prioritetų, 

priemonių. Suformulavus preliminarius VPS prioritetus ir priemones buvo 

inicijuotas jų svarstymas. Susitikimų su vietos gyventojais metu gauti duomenys 

papildo bendrą vietovės vaizdą ir išryškina kai kurias vietovės problemas;  

• planuojant finansinius išteklius VPS įgyvendinti, atsižvelgta į potencialių vietos 

projektų vykdytojų pateiktus projektinius pasiūlymus ir idėjas, pagrindžiant 

būtinas projekto įgyvendinimo išlaidas. 

8.2.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

Principo ,,iš apačios į viršų“ bus laikomasi visuose Vakarų Lietuvoss ŽRVVG teritorijos 

VPS įgyvendinimo etapuose: tiek rengiant kvietimų teikti VP dokumentaciją, tiek 

kviečiant teikti VP paraiškas, tiek tvirtinant VP, tiek pristatant VPS įgyvendinimo 

rezultatus ir vykdant stebėseną, tiek vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo 

veiklas.  

• Rengiant kvietimų teikti VP dokumentaciją, bus skelbiami VP atrankos ir 

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 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. Taip pat 

bus sudaryta galimybė minėtuose posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvauti atskirų 

ŽRVVG teritorijos gyventojų grupių interesus atstovaujančių organizacijų 

atstovams.  

• Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, kiekvienais metais bus pateikiama 

informacija vietinėje spaudoje, organizuojami informaciniai renginiai bei 

dalinamasi informacija Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje vyksiančių renginių 

metu. VP vykdytojai bus įpareigojami viešinti VP įgyvendinimo rezultatus ir 

pristatyti jų indėlį į VPS įgyvendinimą.  

• Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną ir siekiant atlikti VPS įgyvendinimo kokybinį 

vertinimą, pasitelkiant socialinių tinkų teikiamas galimybes, bus vykdomos žvejų 

ir kitų gyventojų 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.  

• Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas, kiekvienais metais su 

ŽRVVG teritorijos gyventojais  bus aptariamas VPS numatytas ŽRVVG 
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teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmų planas, diskutuojama dėl numatytų 

aktyvinimo veiksmų turinio. ŽRVVG teritorijos gyventojai skatinami įsitraukti į 

aktyvinimo veiklų organizavimą ir įgyvendinimą pvz. teikti VP gerosios patirties 

pavyzdžius, teikti siūlymus dėl numatomų organizuoti aktyvinimo renginių 

pavadinimo, turinio, vietos ir laiko ir pan.   

8.3. Partnerystės principas: 

8.3.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG – tris sektorius apimanti (pilietinės visuomenės, verslo ir vietos 

valdžios) subalansuota organizacija užtikrinanti partnerystę tarp pilietinės visuomenės 

verslo ir vietos valdžios. ŽRVVG veikloje nuolat aktyviai dalyvauja suinteresuotų grupių 

atstovai iš įvairių sektorių. Vakarų Lietuvos ŽRVVG – atvira organizacija naujiems 

nariams, užtikriną lanksčią ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką. Vakarų 

Lietuvos ŽRVVG vienija 16 narių. Iš jų: 7 ( 43,7 proc.) atstovauja pilietinę visuomenę, 6 

(37,5 proc.) – verslo sektorių ir 3 (18,8 proc.) – vietos valdžią.  Kolegialus valdymo 

organas – valdyba - susideda iš 11 asmenų, atstovaujančių skirtingus sektorius. Pilietinės 

visuomenės sektorių atstovauja 5 asmenys (41,7 proc.), verslo – 3 asmenys (33,3 proc.) ir 

vietos valdžios – 3 asmenys (25 proc.). Valdyba turi teisę priimti sprendimus dėl vietos 

projektų įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje. Valdybos nariai yra įvairaus amžiaus 

(2 asmenys iki 40 metų, abiejų lyčių (santykiu 45:55), rotuoja kas 5 metai proporcingai 

nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiasi bent 

1/3 kolegialaus ŽRVVG valdymo organo narių, o ilgiausiai tas pats asmuo kolegialaus 

valdymo organo nariu gali būti 2 kadencijas. 

Rengdama VPS Vakarų Lietuvos ŽRVVG periodiškai organizavo susitikimus su 

valdybos nariais, kurių metu buvo priimami sprendimai dėl VPS įgyvendinimo prioritetų, 

priemonių ir finansinio plano, planuojami VPS įgyvendinimo etapai.  Rezultatai 

pristatomi visuotiniuose susirinkimuose. Taip buvo užtikrinamas partnerystės principo 

laikymasis. 

8.3.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

Įgyvendinant VPS, Vakarų Lietuvos 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, stebint ir vertinant VPS 

įgyvendinimo eigą bei rezultatus. Su VPS 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. 

8.4. Vietos finansavimo ir valdymo principas: 

8.4.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

Rengiant VPS ir atliekant vietos gyventojų poreikių analizę, Vakarų Lietuvos ŽRVVG į 

susitikimus kvietė pačių įvairiausių regiono gyventojų grupių atstovus. Buvo 

diskutuojama dėl ne viešųjų projektų įgyvendinimui reikalingo kofinansavimo. VPS 

rengimo metu visi ŽRVVG partneriai tiek pilietinio sektoriaus, tiek verslo, tiek valdžios 

atstovai buvo skatinami ieškoti naujų veiklų bei vietos iniciatyvų, kurios mažintų 

finansavimo paklausos ir pasiūlos neatitiktį, kurios generuotų pajamas ir užtikrintų 

veiklos tęstinumą bei plėtrą.  Naujų iniciatyvų buvo ieškoma ir jos buvo skatinamos bei 

tariamasi dėl jų įgyvendinimo finansavimo, organizuojant mokymus, bendras diskusijas. 
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8.4.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

Vietos finansavimo mechanizmų paiešką ir kūrimą Vakarų Lietuvos ŽRVVG ketina 

vykdyti bendrai su su potencialiais VP pareiškėjais.  

Ieškant galimybių suvienyti partnerių išteklius, Vakarų Lietuvos ŽRVVG skatins visų 

regiono plėtros dalyvių bendradarbiavimą. Tikimasi aktyvaus verslo sektoriaus 

bendradarbiavimo su NVO, dalinantis žiniomis, patirtimi ir prisidedant tiek finansiniais 

ištekliais, tiek sudarant galimybes naudotis turima technine baze. Bendradarbiavimas 

turėtų sudaryti prielaidas ŽRVVG teritorijos vietos ekonomikos gyvybingumui,  

inovacinių būdų ir metodų susidariusioms problemoms spręsti paieškai, bendrai veiklai 

apjungiant turimas žinias, patirtį ir gebėjimus, žmogiškuosius, kultūrinius, gamtinius, 

infrastruktūrinius išteklius. Rastųsi galimybės suvienyti partnerių išteklius bendrai 

finansuojant, administruojant ir įgyvendinant projektus. Esant poreikiui, numatoma 

organizuoti mokymus/konsultacijas kompetencijų bei įgūdžių ugdymui 

bendradarbiavimo organizavimo, jo tinkamiausių formų, finansavimo šaltinių paieškos 

srityse.   

Bendram užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimui telkti Vakarų Lietuvos ŽRVVG 

teritorijos gyventojus 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. 

Horizontalieji principai ir prioritetai: 

8.5. Jaunimas: 

8.5.1. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS: 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG valdymo organą sudaro 11 narių, iš kurių 2 arba 18 proc. jauni 

žmonės iki 40 metų.  

Jauni žmonės buvo skatinami imtis iniciatyvos ir idėjų įgyvendinimo. Vakarų Lietuvos 

ŽRVVG siekė kuo daugiau jaunimo įtraukti į susitikimus dėl VPS rengimo ir VPS 

pristatymo renginius, skatino dalyvauti apklausoje ir išsakyti savo nuomonę dėl Vakarų 

Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono perspektyvų. Jaunimas taip pat buvo 

supažindinamas su ŽRVVG ir jos veikla. 

Gautos idėjos buvo apibendrintos ir įtrauktos į rengiamą ŽRVVG teritorijos VPS. 

8.5.2. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

Įgyvendinant VPS numatyta jaunimą įtraukti: 

• 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 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 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;  
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• Atrenkant VP - Jaunimo dalyvavimas ŽRVVG valdymo organe, priimant 

sprendimus dėl VP finansavimo, užtikrins jaunimo interesų atstovavimą. Bus 

sudaryta galimybė jauniems VP pareiškėjams ir pareiškėjams įgyvendinsiantiems 

jaunimui skirtus projektus pristatyti VP paraiškas projektų atrankos posėdžiuose. 

Prieš priimant sprendimą dėl VP finansavimo, bus sudaryta galimybė įvykdyti 

patikras numatomų projektų įgyvendinimo vietose; 

•  Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną -   

numatoma VPS įgyvendinimo rezultatų analizę atlikti, išskiriant jaunimo 

horizontalaus principo įgyvendinimą. Bus vertinama kiek VP pateikė jauni 

žmonės, kiek jaunų žmonių įdarbinta, kiek jaunimo naudojasi pagerinta 

infrastruktūra, kiek jaunų žmonių įsitraukė į verslumo, bendradarbiavimo veiklas. 

Bus atliekami jaunų žmonių nuomonės apie VPS įgyvendinimą tyrimai. 

Apklaustieji bus skirstomi į grupes: iki 29 metų, 30 - 39 metų, 40 – 59 metų bei 

nuo 60 ir daugiau metų. Į VPS įgyvendinimo eigos, metinių ataskaitų pristatymo 

ir aptarimo renginius bus kviečiami jaunimo atstovai. VPS įgyvendinimo 

rezultatai bus pristatomi viešai, viešinami jaunimui skirtose leidiniuose ir/ar 

renginiuose, jų dažniausio susibūrimo vietose (mokyklose ir kt.); 

• Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas - jauniems 

žmonėms numatoma organizuoti gerosios praktikos patirties sklaidos mainus tiek 

vietos, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Numatoma skatinti jaunimo 

atstovus savanoriauti, teikiant konsultacijas jauniems VP pareiškėjams ir 

vykdytojams. Bus siekiama VPS įgyvendinimo viešinimo, ŽRVVG teritorijos 

gyventojų aktyvumo skatinimo renginius organizuoti maksimaliai derinant su 

jaunų žmonių užimtumo laiku, kad būtų sudarytos galimybės kuo didesniam jaunų 

žmonių skaičiui juose sudalyvauti.    

8.6. Kultūra: 

8.6.1. ŽRVVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi rengiant VPS: 

Siekiant nustatyti Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijos kultūros išteklių plėtros poreikius 

buvo atliekama ŽRVVG teritorijos gyventojų poreikių analizė, analizuojama regione 

veikiančių turizmo centrų informacija. Reikia pažymėti, kad kultūra, istorija, tradicijos – 

tai vienas iš Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijos bruožų, kuriuo labiausiai didžiuojamasi. 

Nustatyta, kad ir ŽRVVG gali prisidėti prie vietos žvejybos produktų, veiklų, paslaugų ar 

objektų garsinimo ir populiarinimo.   

8.6.2. ŽRVVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi įgyvendinant VPS: 

Vykdant Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas, kuriomis 

siekiama ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės 

stiprinimo, jų kūrybingumo didinimo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymo, bus 

siekiama, kad šventėse, VPS priemonių įgyvendinimo pristatymo/aptarimo renginiuose 

dėmesys būtų skiriamas regiono savitumo puoselėjimui, kviečiant koncertuoti vietos 

kolektyvus, demonstruoti vietos amatininkų tradicinius gaminius, vaišintis pagal krašto 

tradicinę receptūrą ir iš vietos žaliavos pagamintais žuvies produktais. Regiono savitumo 

elementai bus panaudojami krašto reprezentavimui tarpregioniniame ir tarptautiniame 

lygmenyse.  Kultūriniai ištekliai bus pritaikomi turizmo poreikiams ir kitų vietos paslaugų 

teikimui. Šis prioritetas bus įgyvendinamas, finansuojant mažosios infrastruktūros, 

viešųjų erdvių pritaikymą žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams. Kultūros ištekliai 

taip pat bus panaudojami, įgyvendinant rinkodaros priemones.  

8.7. Darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus): 

8.7.1. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS: 

Aplinkos situacija Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje buvo tiriama, remiantis atliktais 

tyrimais, parengtais strateginiais dokumentais. Rengiant VPS, parenkant jos prioritetus ir 

priemones buvo siekiama, kad visi prioritetai ir priemonės turėtų galimybę didesne ar 

mažesne apimtimi teigiamai įtakoti Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijos darnų vystymąsi. 
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Buvo siekiama, kad nei vienas prioritetas, jo įgyvendinimo priemonė neturėtų prielaidų 

daryti neigiamą įtaką Vakarų lietuvos ŽRVVG teritorijos darniam vystymuisi, 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG darnų vystymąsi supranta ne tik kaip darną tarp 

aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, bet ir kaip galimybę pasiekti 

visuotinę gerovę dabarties ir ateinančioms kartoms, neperžengiant leistinų poveikio 

aplinkai ribų. Savo parengta strategija Vakarų Lietuvos ŽRVVG siekia realizuoti darnaus 

vystymo principą, nes numato įvairių sektorių bendradarbiavimą ŽRVVG teritorijoje.  

Numatoma ne mažiau kaip 65 proc. visų vietos projektų įgyvendinti numatytų paramos 

lėšų skirti žuvininkystės sektoriaus ekonomikos gerinimui, kuriant darbo vietas, didinant 

konkurencingumą, nes labai svarbu, kad strategijos įgyvendinimas inicijuotų tokias 

permainas, kurios turėtų ilgalaikį ekonominį poveikį. Kkonkurencingumo stiprinimas 

lengviausiai būtų pasiektas, jei pavyktų prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų, 

padidinti akvakultūros ir/ar žvejybos produktų pridėtinę vertę, vykdyti tiesioginius 

pardavimus ir bendradarbiauti. Tai leistų efektyviai saugoti biologinę ir kraštovaizdžio 

įvairovę, gaminti ir realizuoti geros kokybės ir saugius žuvininkystės produktus ir taip 

prisidėti prie regiono gebėjimo konkuruoti globaliose rinkose. Antrasis VPS prioritetas 

skirtas regiono infrastruktūros atnaujinimui ir pritaikymui žvejų bendruomenės, turistų ir 

verslo poreikiams, taip prisidedant prie Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijos socialinio ir 

kultūrinio potencialo panaudojimo ir kartu jo išsaugojimo.   

8.7.2. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

• Kvietimų teikti VP metu vietos projektų pareiškėjams numatoma kelti  reikalavimą 

užtikrinti, kad VP neturės neigiamos įtakos Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijos 

darniam vystymuisi ir jos aplinkos būklei;  

• VP atrankos metu esant poreikiui į projektų atrankos posėdžius bus kviečiami 

asmenys, turintys gebėjimų darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos srityje. VP 

atrankos metu bus vertinama, ar VP buvo būtinas poveikio aplinkai vertinimas. Jei 

toks vertinimas buvo būtinas, tai ar jis atliktas;  

• VP įgyvendinimo metu VP vykdytojams, susiduriantiems su aplinkosaugos 

reikalavimais  bus sudarytos galimybės gauti konsultacijas. Ypatingas dėmesys, 

teikiant konsultacijas,  bus skiriamas VP vykdytojams, kurie veiklą vykdo 

aplinkosaugos, biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu svarbiose, jautriose 

teritorijose. VP vykdytojai bus skatinami projektui įgyvendinti reikalingus 

išteklius įsigyti, taikant žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus; 

• VPS rezultatų sklaidos metu darnaus vystymosi principas bus integruotas į VPS 

įgyvendinimo stebėsenos sistemą. Bus siekiama atrinkti ir atskirai pristatyti 

geriausius VP, kurių rezultatai didžiausiu mastu prisideda prie darnaus vystymosi 

ir (arba) gerina aplinkos būklę;   

• ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo metu bus imamasi integruotų 

veiksmų, telkiančių Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijos gyventojus veikti kartu, 

siekiant ŽRVVG teritorijos darnaus vystymosi ir aplinkos būklės gerinimo. 

8.8. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas  

8.8.1. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS: 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG VPS rengimo procese užtikrino visų suinteresuotųjų vietos 

plėtros dalyvių dalyvavimą. Nustatant gyventojų poreikius, susitikimuose su ŽRVVG 

teritorijos gyventojais dalyvauti buvo kviečiami tiek moterys, tiek vyrai. Gyventojai 

nebuvo diskriminuojami dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, 

šeimyninės padėties, lytinės orientacijos. Informacija apie gyventojų poreikių tyrimą 

(kvietimai dalyvauti, diskutuoti, nustatyti poreikiai) buvo skelbiami viešai ir buvo 

prieinama visiems ŽRVVG teritorijos gyventojams.  

Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą užtikrina ir 

ŽRVVG valdymo organo, priimančio sprendimus dėl vietos projektų finansavimo, 
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sudėtis. Jame subalansuotas moterų ir vyrų, pilietinio, verslo ir valdžios sektorių, įvairaus 

amžiaus ŽRVVG teritorijos gyventojų atstovavimas. 

8.8.2. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

• Organizuojant ŽRVVG administracijos darbą – ŽRVVG administracijos 

komanda bus formuojama nepažeidžiant moterų ir vyrų lygių galimybių ir 

nediskriminavimo principus. Nustatyti privalomi reikalavimai ŽRVVG 

administracijos 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 veiklas, priskirtas ŽRVVG valdymo organo 

funkcijoms. Numatoma galimybė įvairias gyventojų grupes atstovaujančioms 

asocijuotoms struktūroms dalyvauti VP atrankos posėdžiuose. Jie kviečiami 

pateikti savo nuomonę dėl VP atitikimo moterų ir vyrų lygių galimybių ir 

nediskriminavimo principams; 

• 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, Vakarų Lietuvos 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 ŽRVVG teritorijos suinteresuotus asmenis dėl 

VP paraiškų pateikimo. 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. Prieš priimant 

sprendimą dėl VP finansavimo, bus sudaryta galimybė įvykdyti patikras 

numatomų projektų įgyvendinimo vietovėse. VP vykdytojai savo ruožtu VP 

paraiškoje turės įsipareigoti, kad įgyvendindami VP, nepažeis moterų ir vyrų lygių 

galimybių ir nediskriminavimo skatinimo principo; 

• Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną -   

numatoma VPS įgyvendinimo rezultatų analizę atlikti, išskiriant moterų ir vyrų 

lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo horizontalaus principo 

įgyvendinimą. Bus vertinama kiek VP pateikė moterys ir vyrai, skirtingos tautinės 

kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės 

orientacijos asmenys, atitinkamai kiek jų įdarbinta, kiek jų naudojasi pagerinta 

infrastruktūra, kiek jų įsitraukė į verslumo veiklas. Laikantis moterų ir vyrų lygių 

galimybių ir nediskriminavimo skatinimo horizontalaus principo, bus atliekami 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijos gyventojų nuomonės apie VPS įgyvendinimą 

tyrimai. Į VPS įgyvendinimo eigos, metinių ataskaitų pristatymo ir aptarimo 
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renginius bus kviečiami asmenys, nepriklausomai nuo lyties, tautinės kilmės, 

religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės 

orientacijos. VPS įgyvendinimo rezultatai bus pristatomi viešai, viešinami 

leidiniuose ir/ar renginiuose; 

• Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas -  laikantis 

moterų ir vyrų lygių galimybių, nediskriminavimo skatinimo principų, numatoma 

organizuoti gerosios praktikos patirties sklaidos mainus tiek vietos, tiek 

nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Laikantis moterų ir vyrų lygių galimybių ir 

nediskriminavimo skatinimo principų, numatoma skatinti Vakarų Lietuvos 

ŽRVVG teritorijos gyventojus  savanoriauti, teikiant konsultacijas, VP 

pareiškėjams ir vykdytojams, nepriklausomai nuo jų lyties, kilmės, įsitikinimų. 

Bus siekiama VPS įgyvendinimo viešinimo, ŽRVVG teritorijos gyventojų 

aktyvumo skatinimo renginius organizuoti maksimaliai sudarant galimybes kuo 

didesniam tikslinių grupių asmenų skaičiui juose sudalyvauti.   

 

9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas 

9.1.VPS priemonės, neturinčios veiklos sričių  

9.1.1.VPS prioritetas Nr. I „ŽUVININKYSTĖS VERSLO KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS, PRISITAIKANT PRIE APLINKOS POKYČIŲ“ 

9.1.1.1. VPS priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“  

(kodas BIVP-AKVA-1) 

9.1.1.1.1.  VPS priemonės tikslas: didinti akvakultūros įmonių konkurencingumą ir 

gyvybingumą 

9.1.1.1.2. Priemonės 

apibūdinimas 

Regiono ekonominės plėtros pagrindą, kuris įtakoja 

gyventojų užimtumą ir jų pragyvenimo lygį, lemia verslo 

įmonių sėkminga veikla. Didelė reikšmė plėtojant 

smulkų verslą ŽRVVG teritorijoje tenka žuvininkystės 

sektoriui. Akvakultūros įmonių įkūrimas ir plėtra, 

mažėjant natūraliems žuvų ištekliams, esant žvejybos 

verslo sezoniškumui, padėtų spręsti gyventojų užimtumo 

problemas, tenkinti vartotojų nuolatinius poreikius 

šviežiai ir saugiai žuvies produkcijai.  

Pagal priemonę remiamos veiklos: produktyvios 

investicijos į akvakultūrą; akvakultūros produkcijos ir 

auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių 

modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities 

darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas 

ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei 

gerove; investicijos į akvakultūros produktų kokybės 

gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus 

perdirbimą, rinkodarą ir tiesioginę prekybą). 

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma 

paremti ne mažiau kaip 5 vietos projektus ir sukurti ne 

mažiau kaip 5 darbo vietas.  

9.1.1.1.3. Pagal priemonę 

remiamų vietos 

projektų pobūdis:  

 

9.1.1.1.3.1. pelno X 
 

9.1.1.1.3.2. ne pelno  
 

9.1.1.1.4. Tinkami paramos 

gavėjai 

Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža arba maža 

įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio 

verslo plėtros įstatymas); fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 
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18 metų amžiaus, įregistravę žuvininkystės veiklą 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje. 

9.1.1.1.5. Priemonės tikslinė 

grupė 

Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža arba maža 

įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio 

verslo plėtros įstatymas); fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 

18 metų amžiaus, įregistravę žuvininkystės veiklą 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje. 

9.1.1.1.6. Tinkamumo sąlygos 1. Remiama veikla turi būti vykdoma Vakarų Lietuvos 

ŽRVVG teritorijoje 

2. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir 

remiamas veiklas 3. Įgyvendinus projektą, turi būti 

sukuriama ir kontrolės laikotarpiu išlaikoma bent viena 

darbo vieta  

9.1.1.1.7. Vietos projektų 

atrankos kriterijai 

1. Pareiškėjas turi turėti praktinės patirties ir/ar įgyti 

išsilavinimą (kvalifikaciją)  akvakultūros srityje, arba 

sukurti darbo vietą minėtą išsilavinimą (kvalifikaciją) ar 

patirtį turinčiam darbuotojui 

2. Įgyvendinus projektą, numatoma sukurti ir kontrolės 

laikotarpiu išlaikyti daugiau darbo vietų 

3. Projekte numatytos investicijos, skirtos efektyviam 

atsinaujinančių išteklių panaudojimui, alternatyvių 

energijos šaltinių diegimui 

9.1.1.1.8. Didžiausia paramos 

suma vietos projektui 

(Eur) 

iki 75 000 Eur 

 

9.1.1.1.9. Paramos lyginamoji 

dalis (proc.)  

iki 50 proc. (gali kisti, keičiantis teisės aktams)  

iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos 

projektas yra skirtas žuvininkystės verslui plėtoti arba 

pradėti, jį teikia juridinis asmuo, ir pareiškėjas įrodo, kad 

vietos  projektas yra inovatyvus vietos lygiu 

vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose 

diegiamų inovacijų vertinimo metodika, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. 

sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų 

programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų 

vertinimo metodikos patvirtinimo“. Visuomenei turi būti 

suteikiama galimybė susipažinti su vietos projekto 

veiksmais ir rezultatais 

9.1.1.2. VPS priemonė „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas ir realizavimo 

gerinimas“  

(kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) 

9.1.1.2.1.  VPS priemonės tikslas: skatinti naujoves ir kokybės gerinimą, perdirbant ir 

realizuojant žvejybos ir akvakultūros produktus 

9.1.1.2.2. Priemonės apibūdinimas Siekiant gerinti žuvininkystės sektoriaus ekonominės 

veiklos rezultatus, ypatingas dėmesys skiriamas 

investicijoms, skatinant didinti žuvininkystės 

produkcijos pridėtinę vertę ir sudaryti sąlygas lengviau 

integruotis į maisto tiekimo grandinę, suteikiant 

galimybes  perdirbti žuvininkystės produkciją, tiesiogiai 

ją parduoti vartotojams. Pagal priemonę parama skiriama 
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žvejybos ir akvakultūros produktams perdirbti, 

inovacijoms, naujoms technologijoms bei procesams 

diegti, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės 

pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus. Todėl, 

numatoma remti investicijas, kurios prisidės prie žvejų 

ekonominės veiklos rezultatų gerinimo (investicijas, 

reikalingas žuvų laimikio pirminiam apdirbimui atlikti ir 

tiesioginei prekybai organizuoti (patalpos, įrengimai ir 

įranga, transporto priemonės, kuriose užtikrinama 

produkcijos kokybė, bei kitos projektui įgyvendinti 

būtinos išlaidos). 

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma 

paremti ne mažiau kaip 5 vietos projektus ir sukurti ne 

mažiau kaip 5 darbo vietas. 

9.1.1.2.3. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.1.2.3.1. pelno X 
 

9.1.1.2.3.2. ne pelno  
 

9.1.1.2.4. Tinkami paramos gavėjai Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža arba maža 

įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio 

verslo plėtros įstatymas); fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 

18 metų amžiaus, įregistravę veiklą Vakarų Lietuvos 

ŽRVVG teritorijoje  

9.1.1.2.5. Priemonės tikslinė grupė Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža arba maža 

įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio 

verslo plėtros įstatymas); fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 

18 metų amžiaus, įregistravę veiklą Vakarų Lietuvos 

ŽRVVG teritorijoje  

9.1.1.2.6. Tinkamumo sąlygos 1. Remiama veikla turi būti vykdoma Vakarų Lietuvos 

ŽRVVG teritorijoje  

2. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir 

remiamas veiklas  

3. Įgyvendinus projektą, turi būti sukuriama ir kontrolės 

laikotarpiu išlaikoma bent viena darbo vieta 

 

9.1.1.2.7. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

1. Įgyvendinus projektą, numatoma sukurti ir kontrolės 

laikotarpiu išlaikyti daugiau darbo vietų 

 

2. Projektu įgyvendinamos veiklos apima daugiau nei 

vieną žuvininkystės veiklą (pvz., akvakultūra, žvejyba 

vidaus vandenyse) 3. Projektas skirtas žvejybos ir 

akvakultūros produkcijos perdirbimui ir/ar realizavimui, 

kai įgyvendinus projektą perdirbtoje ir realizuojamoje 

produkcijoje Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje 

užauginta ir/ar Kuršių mariose bei Baltijos jūros 

priekrantėje sužvejota produkcija sudarys ne mažiau kaip 

30 proc. visą projekto kontrolės laikotarpį 

9.1.1.2.8. Didžiausia paramos 

suma vietos projektui 

(Eur) 

iki 75 000 Eur 

 

9.1.1.2.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

iki 50 proc. (gali kisti, keičiantis teisės aktams),  
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iki 80 proc.  su mažos apimties priekrantės žvejyba 

susijusiems veiksmams 

iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos 

projektas yra skirtas žuvininkystės verslui plėtoti arba 

pradėti, jį teikia juridinis asmuo, ir pareiškėjas įrodo, kad 

vietos  projektas yra inovatyvus vietos lygiu 

vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose 

diegiamų inovacijų vertinimo metodika, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. 

sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų 

programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų 

vertinimo metodikos patvirtinimo“. Visuomenei turi būti 

suteikiama galimybė susipažinti su vietos projekto 

veiksmais ir rezultatais 

9.1.1.3. VPS priemonė „Rinkodaros priemonės“ 

(kodas BIVP-AKVA-8) 

9.1.1.3.1.  VPS priemonės tikslas: gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos 

organizavimą 

9.1.1.3.2. Priemonės apibūdinimas Įmonių pastangos padidinti pardavimus siejamos su 

galimybėmis taikyti rinkodaros inovacijas. Parama 

rinkodaros priemonėms įgyvendinti regiono 

žuvininkystės sektoriuje padės rasti naujas rinkas, kurti 

vertę vartotojams, formuoti ryšius su vartotojais ir juos 

išlaikyti. Pagal priemonę remiamos tam tikros veiklos, 

kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 68 

straipsnyje, kuriomis siekiama: 

1. ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros 

produktų tiekimo rinkai sąlygas; 

2. skatinti palankesnes pardavimų sąlygas; 

3. vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines 

komunikacijos ir reklamines kampanijas siekiant didinti 

visuomenės informuotumą apie tausios žvejybos ir 

akvakultūros produktus, regiono žuvies perdirbimo 

tradicijas, kulinarinio paveldo produktus. 

1–3 punktuose nurodytos veiklos gali apimti tiekimo, 

gamybos, perdirbimo ir prekybos veiklą. 3 papunktyje 

nurodyta veikla nėra skirta prekių ženklams. 

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma 

paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektą.  Priemonė 

sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų 

nekuria). 

9.1.1.3.3. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.1.3.3.1. pelno  
 

9.1.1.3.3.2. ne pelno X 
 

9.1.1.3.4. Tinkami paramos gavėjai Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, 

bendruomeninė organizacija ar kita asociacija, viešoji 

įstaiga 
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9.1.1.3.5. Priemonės tikslinė grupė Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje žuvininkystės 

veiklą vykdantys žvejai, akvakultūros verslo atstovai, 

žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojai  

9.1.1.3.6. Tinkamumo sąlygos 1. Pareiškėjas registruotas ir veikia Vakarų Lietuvos 

ŽRVVG teritorijoje ne trumpiau kaip 2 metai iki 

paraiškos pateikimo  

2. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir 

remiamas veiklas  

3. Pareiškėjo steigimo dokumentuose nurodyta, kad jis 

atstovauja žuvininkystės sektoriaus interesams  

9.1.1.3.7. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

1. Pareiškėjas - nevyriausybinė organizacija, 

bendruomeninė organizacija ar kita asociacija, viešoji 

įstaiga, atstovaujanti ne mažiau kaip 3 žuvininkystės 

sektoriaus subjektams 

2. Projektu įgyvendinamos veiklos apima daugiau nei 

vieną žuvininkystės veiklą (pvz., akvakultūra, žvejyba 

vidaus vandenyse) 

 3. Projektu numatoma vykdyti nacionalinę ar (ir) 

tarptautinę komunikaciją ir reklaminę kampaniją, 

siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausios 

žvejybos ir akvakultūros produktus 

9.1.1.3.8. Didžiausia paramos 

suma vietos projektui 

(Eur) 

iki 52 000 Eur 

 

9.1.1.3.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

iki 95 proc.  

9.1.2 VPS prioritetas Nr. II „REGIONO PATRAUKLUMO DIDINIMAS, GERINANT IR 

PRITAIKANT INFRASTRUKTŪRĄ“ 

9.1.2.1. VPS priemonė „Mažosios infrastruktūros, viešųjų erdvių pritaikymas žvejų 

bendruomenės ir turistų poreikiams“ 

(kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) 

9.1.2.1.1.  VPS priemonės tikslas: gerinti gyvenimo kokybę žvejybos ir akvakultūros regione, 

pritaikant mažąją infrastruktūrą, viešąsias erdves žvejų bendruomenės  ir turistų 

poreikiams 

9.1.2.1.2. Priemonės apibūdinimas Viešoji infrastruktūra yra svarbus veiksnys, turintis 

įtakos regionų patrauklumui ir pasiekiamumui, tai yra 

būtina ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo bei 

išlaikymo sąlyga. Parama teikiama:  viešojo naudojimo 

infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto, 

pažintine ir kultūrine, regiono pristatymo veikla, gerinti, 

atnaujinti, saugumui užtikrinti, aplinkai tvarkyti, viešųjų 

erdvių sutvarkymui bei jų pritaikymui gyventojų 

poreikiams, jaunimui patrauklių, naujoviškų laisvalaikio 

užimtumo galimybių sudarymas, įrengiant ar sutvarkant 

viešąsias erdves. Tai sudarytų sąlygas ir ugdytų 

bendruomenės narių gebėjimus kultūringai praleisti 

laisvalaikį, prisidėtų prie visuomenės narių bendravimo 

skatinimo, sveiko gyvenimo būdo propagavimo ir saugumo 

stiprinimo, savo krašto pažinimo ir vietos identiteto 

panaudojimo regiono rinkodarai. Vadovaujantis 

projektiniais pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau 
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kaip 6 vietos projektai. Priemonė sudaro prielaidas darbo 

vietoms kurtis (tiesiogiai jų nekuria). 

9.1.2.1.3. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.2.1.3.1. pelno  
 

9.1.2.1.3.2. ne pelno X 
 

9.1.2.1.4. Tinkami paramos gavėjai Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, 

bendruomeninė organizacija ar kita asociacija, viešoji 

įstaiga, kurių steigėjas nėra savivaldybė, savivaldybė, 

registruoti ir veikiantys Vakarų Lietuvos ŽRVVG 

teritorijoje  

9.1.2.1.5. Priemonės tikslinė grupė Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje žuvininkystės ir/ar 

akvakultūros ir su ją susijusią veiklą įregistravę asmenys, 

ŽRVVG teritorijos gyventojai ir lankytojai 

9.1.2.1.6. Tinkamumo sąlygos 1. Remiama veikla turi būti vykdoma Vakarų Lietuvos 

ŽRVVG teritorijoje 

2. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir 

remiamas veiklas  

3. Pareiškėjo steigimo dokumentuose numatyti veiklos 

tikslai susiję su projekte numatyta vykdyti veikla (-omis) 

(netaikoma savivaldybės administracijai ir jos įstaigoms)  

 

9.1.2.1.7. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

1. Pareiškėjas bendruomeninė organizacija  

2. Projekte numatyta jaunimo savanoriavimo veikla  

3. Didesnis pritaikytoje mažojoje infrastruktūroje ir  

viešosiose erdvėse vykdomų veiklų skaičius 

9.1.2.1.8. Didžiausia paramos 

suma vietos projektui 

(Eur) 

iki 20 000 Eur 

 

9.1.2.1.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

iki 95 proc.  

9.1.2.2. VPS priemonė „Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo poreikiams“ 

(kodas BIVP-AKVA-SAVA-3) 

9.1.2.2.1.  VPS priemonės tikslas: pritaikytiviešąją infrastruktūrą teikti paslaugas žuvininkystės 

verslui 

9.1.2.2.2. Priemonės apibūdinimas Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas 

verslo poreikiams svarbus veiksnys, turintis įtakos 

žuvininkystės verslo augimui, prielaidų darbo vietoms 

kurtis sudarymui. Parama bus teikiama viešojo 

naudojimo infrastruktūrai gerinti, atnaujinti, saugumui 

užtikrinti, aplinkai tvarkyti, bei jos pritaikymui teikti 

paslaugas žuvininkystės verslui.   

Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma 

paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektai. Priemonė 

sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų 

nekuria). 

9.1.2.2.3. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.2.2.3.1. pelno  
 

9.1.2.2.3.2. ne pelno X 
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9.1.2.2.4. Tinkami paramos gavėjai Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, 

bendruomeninė organizacija ar kita asociacija, viešoji 

įstaiga, kurių steigėjas nėra savivaldybė, registruoti ir 

veikiantys Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje  

9.1.2.2.5. Priemonės tikslinė grupė Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje žuvininkystės ir/ar 

akvakultūros ir su ją susijusią veiklą įregistravę asmenys 

9.1.2.2.6. Tinkamumo sąlygos 1. Remiama veikla turi būti vykdoma Vakarų Lietuvos 

ŽRVVG teritorijoje 

2. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir 

remiamas veiklas 3.. Pareiškėjas registruotas ir veikia 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje ne trumpiau kaip 2 

metai iki paraiškos pateikimo 

9.1.2.2.7. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

1. Pareiškėjas žuvininkystės sektoriaus asociacija, 

atstovaujanti ne mažiau kaip 3 žuvininkystės sektoriaus 

subjektams 

2. Įgyvendinus projektą, numatomas didesnis 

žuvininkystės sektoriaus atstovų, kuriems bus teikiamos 

paslaugos, susijusios su menkavertės žuvies perdirbimu,  

skaičius 

3. Įgyvendinus projektą, numatomas didesnis 

aprūpinamų pašarais akvakultūros produkcijos 

gamintojų skaičius  

9.1.2.2.8. Didžiausia paramos 

suma vietos projektui 

(Eur) 

iki 44 672 Eur  

 

9.1.2.2.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

iki 95 proc.  
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10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas 

 Planuojami veiksmai   Sąsaja su VPS ir priemonėmis  

10.1. 2017 m. 

10.1.1.             Susiję su VPS įgyvendinimu: 

• VPS patvirtinimas ŽRVVG narių susirinkime; 

• VPS pateikimas NMA vertinimui; 

• Esant poreikiui VPS koregavimas/taisymas pagal NMA vertintojų ir ekspertų 

pastabas ir kt. veiksmai, susiję su VPS vertinimu;  

• VPS pristatymas ŽŪM PAK. 

 

VPS 

10.1.2.             Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

• 4 informaciniai renginiai – susitikimai su ŽRVVG teritorijos pilietinės 

visuomenės atstovais, vietos valdžios, verslo atstovais, įtraukiant žvejybos 

atstovus (fizinius ir juridinius asmenis). 

 

VPS 

10.2. 2018 m. 

10.2.1. Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu): 

• VPS įgyvendinimo sutarties derinimas su NMA ir jos pasirašymas; 

• ŽRVVG valdybos ir narių informavimas apie pasirašytą VPS įgyvendinimo 

sutartį; 

• Vietos projektų atrankos kriterijų rengimas ir jų pristatymas ŽŪM PAK; 

• Avansinio mokėjimo prašymo teikimas NMA; 

• Parengiamieji veiksmai VPS įgyvendinimui: ŽRVVG administracijos 

darbuotojų atranka ir sutarčių pasirašymas, kitų VPS administravimui 

reikalingų paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų vykdymas; 

• Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas; 

• ŽRVVG administracijos darbo reglamento, įgyvendinant VPS metais, 

rengimas, pristatymas ŽRVVG valdybai ir patvirtinimas; 

• Viešųjų pirkimų, susijusių su VPS administravimo išlaidomis, vykdymas. 

• VP dokumentacijos I kvietimui teikti VP paraiškas rengimas, aptarimas, 

pristatymas ŽRVVG valdybai ir patvirtinimas; 

• I kvietimas teikti VP paraiškas; 

• I kvietimo VP surinkimas, jų vertinimas, ŽRVVG valdybos posėdžio 

organizavimas ir finansuotinų VP tvirtinimas; 

• VP vykdymo sutarčių sudarymas; 

• I kvietimo VP įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė; 

 

 

VPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS I prioriteto priemonės 
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• Administracinio darbo įgyvendinant I kvietimo VP organizavimas ir vykdymas 

(viešųjų pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo prašymų surinkimas ir 

vertinimas, patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo ataskaitų 

administravimas, konsultavimas ir kt.); 

• VP dokumentacijos II kvietimui teikti VP paraiškas rengimas, aptarimas, 

pristatymas ŽRVVG valdybai ir patvirtinimas; 

• II kvietimas teikti VP paraiškas; 

• II kvietimo VP surinkimas, jų vertinimas, ŽRVVG valdybos posėdžio 

organizavimas ir finansuotinų VP tvirtinimas; 

• VP vykdymo sutarčių sudarymas; 

• II kvietimo VP įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė; 

• Administracinio darbo įgyvendinant II kvietimo VP organizavimas ir vykdymas 

(viešųjų pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo prašymų surinkimas ir 

vertinimas, patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo ataskaitų 

administravimas, konsultavimas ir kt.). 

 

• VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė; 

• VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas; 

• Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas. 

 

 

 

 

 

VPS II prioriteto priemonės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS 

 

 

10.2.2.            Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

• Gyventojų informavimas apie pasirašytą VPS įgyvendinimo sutartį ir prioritetų 

bei priemonių pristatymas; 

• Aiškinamojo stendo parengimas; 

• Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje. 

• Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu (VP atrankos taisykles I ir II 

kvietimui, kvietimas teikti VP paraiškas, jų vertinimo grafikas ir rezultatai ir 

kt.), talpinimas interneto svetainėje; 

• Informacijos paskelbimas vietinėje spaudoje bei elektroninio 

lankstinuko/atmintinės pareiškėjams rengimas ir leidyba; 

• Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius pareiškėjus ir 

VP vykdytojus teikti paraiškas pagal I ir II kvietimo priemones. 

 

VPS 

 

 

 

VPS I ir II kvietimo priemonės 

 

10.3. 2019 m. 

10.3.1. Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu):  
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• Ataskaitos/-ų teikimas NMA už 2018 metus; 

• Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas; 

Mokėjimo prašymo teikimas NMA; 

• Viešųjų pirkimų, susijusių su VPS administravimo išlaidomis, vykdymas. 

 

• Administracinio darbo įgyvendinant I ir II kvietimo VP organizavimas ir 

vykdymas (viešųjų pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo prašymų 

surinkimas ir vertinimas, patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo ataskaitų 

administravimas, konsultavimas ir kt.). 

 

• VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė; 

• VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas; 

• Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas. 

VPS 

 

 

 

 

VPS I ir II kvietimo priemonės 

 

 

 

 

VPS 

 

 

 

10.3.2.            Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

• Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje. 

• Aktualios, su VPS įgyvendinimu susijusios, informacijos talpinimas interneto 

svetainėje;  

• Konsultacijų teikimas VP vykdytojams pagal I ir II kvietimo priemones.  

 

VPS 

 

 

VPS I ir II kvietimo priemonės 

10.4. 2020 m. 

10.4.1. Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu): 

• Ataskaitos/-ų teikimas NMA už 2019 metus; 

• Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas; 

Mokėjimo prašymo teikimas NMA; 

• Viešųjų pirkimų, susijusių su VPS administravimo išlaidomis, vykdymas. 

• VP dokumentacijos III kvietimui teikti VP paraiškas rengimas ir/ar, esant 

poreikiui, koregavimas, aptarimas, pristatymas ŽRVVG valdybai ir 

patvirtinimas; 

• III kvietimas teikti VP paraiškas;  

• III kvietimo vietos paraiškų surinkimas, jų vertinimas, ŽRVVG valdybos 

posėdžio organizavimas ir finansuotinų VP tvirtinimas; 

• VP vykdymo sutarčių sudarymas; 

• III kvietimo VP įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė. 

 

VPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos VPS priemonės 
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• Administracinio darbo įgyvendinant III kvietimo VP organizavimas ir 

vykdymas (viešųjų pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo prašymų 

surinkimas ir vertinimas, patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo ataskaitų 

administravimas, konsultavimas ir kt.). 

 

• VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė; 

• VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas; 

• Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas.  

 

 

 

 

VPS 

 

10.4.2.             Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

• Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje. 

• Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu (VP atrankos taisykles III 

kvietimui, kvietimas teikti VP paraiškas, jų vertinimo grafikas ir rezultatai ir kt.), 

talpinimas interneto svetainėje; 

• Informacijos paskelbimas vietinėje spaudoje bei elektroninio 

lankstinuko/atmintinės pareiškėjams rengimas ir leidyba; 

• Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius pareiškėjus ir 

VP vykdytojus teikti paraiškas pagal III kvietimo priemones; 

• Konsultacijų teikimas VP vykdytojams pagal III kvietimo priemones. 

 

VPS 

 

VPS III kvietimo priemonės 

 

10.5. 2021 m. 

10.5.1. Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu): 

• Ataskaitos/-ų teikimas NMA už 2020 metus; 

• Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas; 

Mokėjimo prašymo teikimas NMA. 

• Viešųjų pirkimų, susijusių su VPS administravimo išlaidomis, vykdymas. 

• VP dokumentacijos rezerviniam kvietimui (esant poreikiui) teikti VP paraiškas 

rengimas ir/ar, esant poreikiui, koregavimas, aptarimas, pristatymas ŽRVVG 

valdybai ir patvirtinimas; 

 

• Administracinio darbo įgyvendinant VP organizavimas ir vykdymas (viešųjų 

pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo prašymų surinkimas ir vertinimas, 

patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo ataskaitų administravimas, 

konsultavimas ir kt.). 

 

• VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė; 

• VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas; 

 

VPS 

 

 

Visos VPS priemonės 

 

 

 

 

 

VPS I, II ir III kvietimo priemones 

 

 

 

VPS 
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• Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas.  

10.5.2.            Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

• Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje. 

• Konsultacijų teikimas VP vykdytojams; 

• Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu (VP atrankos taisykles 

rezerviniam kvietimui, kvietimas teikti VP paraiškas, jų vertinimo grafikas ir 

rezultatai ir kt.), talpinimas interneto svetainėje; 

• Informacijos paskelbimas vietinėje spaudoje bei elektroninio 

lankstinuko/atmintinės pareiškėjams rengimas ir leidyba; 

• Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius pareiškėjus ir 

VP vykdytojus teikti paraiškas pagal rezervinio kvietimo priemones; 

• Konsultacijų teikimas VP vykdytojams pagal rezervinio kvietimo priemones. 

 

VPS 

VPS I, II ir III kvietimo priemones 

Rezervinio kvietimo (esant poreikiui) 

priemonės 

10.6. 2022 m. 

10.6.1. Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu): 

• Ataskaitos/-ų teikimas NMA už 2021 metus; 

•  Metinio mokėjimo prašymo teikimas NMA; 

• Galutinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas ir teikimas. 

• Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas; 

Mokėjimo prašymo teikimas NMA; 

• Viešųjų pirkimų, susijusių su VPS administravimo išlaidomis, vykdymas. 

• VP dokumentacijos papildomam kvietimui teikti VP paraiškas rengimas ir/ar, 

esant poreikiui, koregavimas, aptarimas, pristatymas ŽRVVG valdybai ir 

patvirtinimas; 

 

• papildomas kvietimas teikti VP paraiškas;  

• papildomo kvietimo vietos paraiškų surinkimas, jų vertinimas, ŽRVVG 

valdybos posėdžio organizavimas ir finansuotinų VP tvirtinimas; 

• VP vykdymo sutarčių sudarymas; 

• Papildomo kvietimo VP įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė. 

• Administracinio darbo įgyvendinant papildomo kvietimo VP organizavimas ir 

vykdymas (viešųjų pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo prašymų 

surinkimas ir vertinimas, patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo ataskaitų 

administravimas, konsultavimas ir kt.). 

• VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė; 

 

VPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS papildomo kvietimo priemonės 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS 
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• VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas; 

Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas. 

10.6.2.            Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

• Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje; 

• Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu talpinimas interneto svetainėje, 

vietinėje spaudoje. 

• Konsultacijų teikimas VP vykdytojams pagal papildomo kvietimo priemones. 

VPS 

 

 

 

VPS papildomo kvietimo priemonės 

10.7 2023 m. 

10.7.1. Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu): 

• Ataskaitos/-ų teikimas NMA už 2021 metus; 

•  Galutinio mokėjimo prašymo teikimas NMA; 

Galutinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas ir teikimas. 

 

VPS 

 

 

10.7.2.            Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

• Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje; 

• Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu talpinimas interneto svetainėje, 

vietinėje spaudoje. 

VPS 

 

 

 

 

  



67 

11. VPS finansinis planas 

11.1. 

 VPS finansinis planas pagal prioritetus:  

Prio-

riteto 

Nr. 

VPS prioriteto pavadinimas Planuojama paramos lėšų suma (Eur) Planuojama lėšų (proc.) 

11.1.1. 

I Žuvininkystės verslo konkurencingumo 

didinimas, prisitaikant prie aplinkos 

pokyčių 

629 056,00 77,15 

11.1.2. 
II Regiono patrauklumo didinimas, gerinant 

ir pritaikant infrastruktūrą 

186 320,00 

 

22,85 

   815 376,00 Iš viso: 100 

11.2. 

VPS finansinis planas pagal priemones: 

VPS priemonės 

pavadinimas 

VPS prioriteto Nr., 

kuriam priskiriama 

priemonė 

VPS priemonės 

kodas 
Planuojama lėšų suma (Eur) Planuojama lėšų (proc.)  

11.2.1. Produktyvios 

investicijos į 

akvakultūrą 

I BIVP-AKVA- 1 273 553,00 33,55 

11.2.2. Žvejybos ir 

akvakultūros 

produktų 

perdirbimas ir 

realizavimo 

gerinimas 

I BIVP-AKVA-

SAVA-1 

256 442,00 

 

31,45 

11.2.3. Rinkodaros 

priemonės 

I BIVP-AKVA-8 99 061,00 12,15 

11.2.4. Mažosios 

infrastruktūros

, viešųjų erdvių 

pritaikymas 

žvejų 

bendruomenės, 

turistų 

poreikiams 

II BIVP-AKVA-

SAVA-2 

109 579,00 

 

13,44 
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11.2.5. Infrastruktūros 

gerinimas ir 

pritaikymas 

verslo 

poreikiams 

II BIVP-AKVA-

SAVA-3 

76 741,00 9,41 

    815 376,00 Iš viso: 100 (nuo vietos 

projektams įgyvendinti 

planuojamos sumos) 

11.3. 
VPS administravimo išlaidų finansinis planas: 

VPS administravimo išlaidų kategorijos Planuojama lėšų (Eur) Planuojama lėšų (proc.) 

11.3.1. ŽRVVG veiklos išlaidos 152 883,00 75  

visos ŽRVVG administravimui 

planuojamos sumos 

11.3.2. ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo 

išlaidos 

50 961,00 25 

visos ŽRVVG administravimui 

planuojamos sumos 

11.3.3. 
Iš viso: 

203 844,00 20,0 

visos VPS įgyvendinimui skirtos sumos 

11.4. 
Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal 

metus: 

ES 

fondas 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Iš viso: 

11.4.1. Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams 

pagal VPS finansuoti pagal metus (proc. nuo 

vietos projektams numatytos) 

EJRŽF 

- - 40 31 23 6 - - 
100 

proc. 

11.4.2. Planuojamas lėšų poreikis VPS 

administravimo išlaidoms pagal metus (proc. 

nuo VPS administravimui numatytos sumos) 

EJRŽF 
- - 33 33 23 9 2 - 

100 

proc. 

11.5. Planuojami papildomi VPS finansavimo 

šaltiniai 

 

 Pagrindimas 

  

11.5.1.    

11.5.2.    

<...>    

 

  



69 

12. VPS įgyvendinimo rodikliai 

12.1. VPS pasiekimų produkto (anglų k. „output“) rodikliai:  

Eil. 

Nr.  
VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas 

EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai  
Iš viso: 

6.1.1.Ž 6.1.2.Ž 6.2.1.Ž 6.2.2.Ž 6.2.3.Ž 6.3.1.Ž 6.3.2.Ž 

12.1.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.):  

12.1.1.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 5 7 - - - 6 2 20 

12.1.1.2. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios 

institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija / 

organizacija, skaičius (vnt.) 

- - - - - 6 - 6 

12.1.1.3. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė mažos ir 

vidutinės įmonės, skaičius (vnt.) 

5 5 - - - - - 10 

12.1.1.4. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai 

asmenys, skaičius (vnt.): 

- - - - - - - - 

12.1.1.4.1. iš jų iki 40 m. - - - - - - - 
iš viso: moterų 

vyrų 
12.1.1.4.2. iš jų vyresni kaip 40 m. - - - - - - - 

iš viso: moterų  
vyrų 

12.1.1.5. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 12.1.1.3–

12.1.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius 

(vnt.) 

- 2 - - - - 2 4 

12.1.2. Priemonės kodas: BIVP-AKVA- 1 

12.1.2.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 5 - - - - - - 5 

12.1.3. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-1 

12.1.3.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - 5 - - - - - 5 

12.1.4. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-8 

12.1.4.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - 2 2 

12.1.5. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-2 

12.1.5.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - 6 - 6 

12.1.6. Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-3 

12.1.6.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - 2 - - - - - 2 

 

12.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai (anglų k. „target“)  
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Eil. 

Nr. 
VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas 

EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai 
6.1.1.Ž 6.1.2.Ž 6.2.1.Ž 6.2.2.Ž 6.2.3.Ž 6.3.1.Ž 6.3.2.Ž Iš viso: 

12.2.1. Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius 

įgyvendinus vietos projektus (vnt.) 

5 5 - - - - - 10 

12.2.2. Išlaikytų darbo vietų skaičius įgyvendinus vietos 

projektus (vnt.) 

- - - - - - - - 
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13. VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena  

 

13.1. 

 

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos pagal subjektus 
 

13.1.1. ŽRVVG nariai ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas: 

1. keičia ŽRVVG įstatus; 

2. tvirtina ŽRVVG valdybos parengtą ŽRVVG veiklos programą, strategiją; 

3. renka ir atšaukia iš pareigų ŽRVVG valdybą  (gali atšaukti  arba  perrinkti pavienius jos narius nepasibaigus 

jų kadencijai) ir ŽRVVG pirmininką; 

4. skiria ir atšaukia revizorių (auditorių ar audito įmonę); 

5.išklauso ir įvertina revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) patikrinimo rezultatus, imasi priemonių 

revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) nustatytiems trūkumams ir pažeidimams pašalinti; 

6. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, ŽRVVG veiklos ataskaitą, kitas valdymo organo ataskaitas;  

7. nustato, keičia  ŽRVVG nario stojamojo įnašo dydį ir  nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;                     

8. teisės aktų nustatyta tvarka  priima sprendimą dėl ŽRVVG pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); priima sprendimus steigti ar  likviduoti ŽRVVG padalinius; 

9. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 

10. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir ŽRVVG įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai 

priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą, tai nepriskirta kitų ŽRVVG organų kompetencijai ir jei 

pagal esmę tai nėra ŽRVVG valdymo organų funkcijos. 

13.1.2. ŽRVVG valdymo organo 

nariai 

ŽRVVG valdyba: 

1. svarsto naujų ŽRVVG narių prašymus dėl priėmimo į ŽRVVG ir teikia juos ŽRVVG  visuotiniam narių 

susirinkimui; 

2. šaukia visuotinį narių susirinkimą kaip tai nustatyta šiuose įstatuose; 

3. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ŽRVVG  veiklos; 

4. pagal kompetenciją rengia ŽRVVG veiklos programą, planus, analizuoja jų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus 

visuotiniam narių susirinkimui dėl jų įgyvendinimo gerinimo bei teikia šiuos dokumentus tvirtinti ŽRVVG 

visuotiniam narių susirinkimui; 

5. inicijuoja  įstatų pakeitimus ir papildymus; 

6. svarsto labdaros ir paramos  teikimo klausimus bei sprendžia  kitus įstatuose ŽRVVG valdybai priskirtus 

lėšų paskirstymo klausimus; 

7. pagal kompetenciją  vykdo iš dalies ar visiškai ŽRVVG lėšomis finansuojamų projektų atranką, sudaro 

projektų atrankos ir vertinimo komisiją; 

8. nustato ŽRVVG vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus bei pagal kompetenciją tvirtina 

ŽRVVG funkcijoms vykdyti būtinus ŽRVVG vidaus dokumentus; 

9.  atsiskaito už ŽRVVG valdybos  veiklą ŽRVVG visuotiniam narių susirinkimui; 
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10. priima sprendimus dėl ŽRVVG valdymo struktūros, pareigybių, etatų, atlyginimų dydžių nustatymo, 

pareigybių aprašymų tvirtinimo; 

11. palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, jei tai nepažeidžia teisės aktų reikalavimų; 

12.  tvirtina informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, sąrašą; 

13. priima sprendimus dėl siūlymo ŽRVVG visuotiniam narių susirinkimui priimti ir pašalinti narius  iš 

ŽRVVG; 

14. pagal kompetenciją planuoja ir nustato ŽRVVG veiklos gaires, sprendžia dėl įvairių ŽRVVG veiklos 

strategijų, tyrimų rengimo, sprendžia dėl ŽRVVG  dalyvavimo įvairiose  programose, projektuose, renginiuose, 

tvirtina trumpalaikius ŽRVVG veiklos planus ir kitus įvairius, aktualius strateginius dokumentus, gali inicijuoti  

ŽRVVG strategijos tikslinimus, keitimus  bei rengti ir tvirtinti kitus  dokumentus nustatytus ŽRVVG valdybos  

darbo reglamente;  

15. priima sprendimus dėl ŽRVVG turto įkeitimo (kai turtas įkeičiamas ŽRVVG prievolėms užtikrinti);  

16. priima sprendimą dėl pinigų skolinimosi iš kredito įstaigų; 

17. priima sprendimus dėl ŽRVVG buveinės keitimo; 

18. priima kitus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, ŽRVVG įstatuose ar visuotinio narių susirinkimo 

sprendimuose ŽRVVG valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus. 

 

Pirmininkas: 

1.  atsako už ŽRVVG veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; 

2.   atstovauja ŽRVVG, jos vardu sudaro ir pasirašo sandorius su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Pagal savo 

kompetenciją atstovauja VVG interesams valstybinėse, savivaldybės įstaigose, nevyriausybinėse 

organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

3.   organizuoja ir koordinuoja ŽRVVG administracijos  veiklą; 

4.  ŽRVVG valdybai pritarus  teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro 

ir nutraukia su jais darbo sutartis ar pakeičia darbo sutarčių sąlygas; 

5.  registruoja asociacijos narius  ir veda  jų sąrašą;  

6.  atidaro sąskaitas bankuose; 

7.  rengia ŽRVVG veiklos programą, planus, strategijų gaires bei kitus ŽRVVG veiklai būtinus dokumentus  ir 

teikia juos pagal kompetenciją svarstyti ŽRVVG valdybai;  

8.  kartu su ŽRVVG valdyba parengia ir suformuoja bendrą ŽRVVG veiklos programą, ataskaitą bei teikia jas 

svarstyti ir tvirtinti ŽRVVG  visuotiniam narių susirinkimui; 

9.   atsiskaito už ŽRVVG veiklą visuotiniam narių susirinkimui;  

10. teikia ŽRVVG valdybai ir ŽRVVG visuotiniam narių susirinkimui jų veiklai reikalingą informaciją ir 

dokumentus; 

11.  priima kitus ŽRVVG įstatuose, ŽRVVG narių visuotinio susirinkimo ar ŽRVVG valdybos, sprendimuose 

ŽRVVG pirmininko kompetencijai priskirtus sprendimus. 
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13.1.3. VPS administravimo vadovas 1. įgyvendina ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo, ŽRVVG valdybos sprendimus, vykdo pirmininko 

įsakymus ir kitus pavedimus; 

2. pagal kompetenciją užtikrina ŽRVVG tikslų ir uždavinių įgyvendinimą; 

3. pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teises aktus ir ŽRVVG galiojančius vidaus dokumentus teikia 

informaciją tretiesiems asmenims; 

4. už savo veiklą pagal kompetenciją  atsiskaito ŽRVVG visuotiniam narių susirinkimui, ŽRVVG valdybai, 

pirmininkui; 

5. pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas, neprieštaraujančias ŽRVVG tikslams, ŽRVVG įstatams, veiklos 

dokumentams  bei Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

6. užtikrina ŽRVVG administracijos darbą, įgyvendinant VPS pagal taisyklių reikalavimus, metodinius 

ŽRVVG administravimo nurodymus,  

7. pagal kompetenciją valdo, kontroliuoja paramos lėšų srautus pagal viešųjų lėšų administravimo  tvarką. 

13.1.4. VPS finansininkas 

(buhalteris) 

1. tvarko VPS ir kitas ŽRVVG sąskaitas, finansinius srautus bei apskaitos dokumentus pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus;  

2. tvarko ŽRVVG apskaitą pagal LR įstatymus, rengia ir teikia finansines ataskaitas Valstybinei mokesčių 

inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, taip pat kitoms institucijoms, turinčioms teisę 

reikalauti atitinkamų ataskaitų;  

3. rengia projektų finansines operacijas  ir tvarko finansinius dokumentus; 

4. kontroliuoja išlaidas patvirtinančių dokumentų atitikimą, duomenų teisingumą; 

5. rengia tarpinius ir galutinius VPS mokėjimo prašymus paramos sutartyje numatytu laiku; 

6. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 

7. bendrauja dėl projekto finansinių klausimų su paramos teikėju ir kitomis ES lėšas administruojančiomis 

institucijomis, projekte parinktais rangovais, auditoriais; 

8. teikia pasiūlymus ir informaciją apie projektų finansinį vykdymą, problemas bei trūkumus VPS 

administravimo  vadovui, pirmininkui,  ŽRVVG valdybai, ŽRVVG visuotiniam narių susirinkimui ir projektą 

administruojančioms bei kontroliuojančioms institucijoms; 

9. vykdo kitus ŽRVVG vadovo pavedimus, susijusius su VPS įgyvendinimu; 

10. konsultuoja dėl iškilusių klausimų, teikia paaiškinimus ir kitą  papildomą informaciją G pirmininkui, 

ŽRVVG valdybai, ŽRVVG nariams, VPS administravimo vadovui ir  visiems vietos projektų pareiškėjams ir 

vykdytojams.  

13.1.5. kiti ŽRVVG administracijos 

darbuotojai: 

 

13.1.5.1. VPS administratorius (-iai) 1. rengia VPS ir kitų ŽRVVG vykdomų projektų įgyvendinimo ataskaitas; 

2. administruoja vietos projektus, konsultuoja vietos projektų pareiškėjus projektų rengimo ir įgyvendinimo 

klausimais; 

3. teikia informaciją VPS administravimo vadovui, pirmininkui ir valdybai; 
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4. protokoluoja valdybos posėdžius; 

5. teikia visą informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu, visoms suinteresuotoms institucijoms, ir visiems 

suinteresuotiems fiziniams bei juridiniams asmenims; 

6. tvarko ir prižiūri vietos projektų bylas; 

7. rengia kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją;  

8. organizuoja ir vykdo ŽRVVG viešuosius pirkimus, rengia ir teikia viešųjų pirkimų ataskaitas; 

 9. vykdo kitus ŽRVVG vadovo pavedimus, susijusius su VPS įgyvendinimu. 

13.1.5.2. VPS viešųjų ryšių specialistas 

(-ai) 

1. rengia informaciją apie VPS ir kitų ŽRVVG projektų įgyvendinimą ir talpina ŽRVVG svetainėje bei kitose 

žiniasklaidos priemonėse; 

2. organizuoja arba dalyvauja organizuojant ŽRVVG renginius; 

3. organizuoja viešųjų ryšių kompanijas, kurios skirtos informuoti visuomenę apie VPS įgyvendinimą ir 

ŽRVVG veiklą; 

4. informuoja potencialius vietos projektų pareiškėjus, juos aktyvina; 

5. organizuoja ŽRVVG ir pareiškėjų mokymus,seminarus, konferencijas, kitus renginius; 

6. konsultuoja vietos projektų pareiškėjus viešųjų pirkimų klausimais; 

8. vykdo kitus VPS administravimo vadovo pavedimus, susijusius su VPS įgyvendinimu. 

 

13.2. 

 

VVG darbuotojų gebėjimai įgyvendinti VPS 

 

13.2.1. VPS administravimo vadovas Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas ir ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtį projektų 

valdymo srityje; arba ne mažesnė negu 5 metų darbo patirtis VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių vietos 

plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje 

13.2.2. VPS finansininkas ir (arba) 

buhalteris 

Aukštasis išsilavinimas buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje ir ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis 

buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje; arba ne mažesnė negu 2 metų darbo patirtis 

buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje įgyvendinant VPS, dvisektores VPS ar kaimo 

vietovių vietos plėtros strategijas 

13.2.3. kiti ŽRVVG administracijos 

darbuotojai: 

 

13.2.3.1. VPS administratorius Aukštasis išsilavinimas ir ne mažesnė negu 1 metų darbo patirtis projektų valdymo srityje; arba ne mažesnė 

negu 2 metų darbo patirtį VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių vietos plėtros strategijų administravimo ir 

įgyvendinimo srityje 

13.2.3.2. VPS viešųjų ryšių specialistas Aukštasis išsilavinimas arba ne mažesnė negu 1 metų darbo patirtį VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių 

vietos plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje 

 

13.3. 

 

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemos apibūdinimas 
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13.3.1. VPS ĮGYVENDINIMO VALDYMO VIDAUS SISTEMOS APIBŪDINIMAS 

 

 ŽRVVG sukurta horizontalios ir vertikalios partnerystės principu, vienija pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, atstovus. ŽRVVG 

valdymo sistema ir organizacinė struktūra vykdoma pagal ŽRVVG įstatuose numatytą reglamentą, ŽRVVG administracijos darbo reglamentą, 

ŽRVVG valdybos darbo reglamentą. ŽRVVG narių skaičius yra kintantis, nes ji yra atvira naujiems nariams – tiek juridiniams, tiek fiziniams, 

veikiantiems ar gyvenantiems ŽRVVG teritorijoje. ŽRVVG užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią (lyties, tautinės kilmės, amžiaus, 

religijos ar įsitikinimų, negalios, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos pagrindu) priėmimo tvarką. 

 ŽRVVG valdymą ir stebėseną reglamentuoja įstatai. Juose apibrėžta kiekvieno valdymo organo funkcijos ir veiklos ribos. Valdyme išskiriamos 

trys pakopos: 1) ŽRVVG narių visuotinis susirinkimas; 2) ŽRVVG valdyba; 3) ŽRVVG pirmininkas. 

 

VPS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS VIDAUS SISTEMOS APIBŪDINIMAS 

 

VPS stebėsena – tai faktinės pažangos ir eigos lyginimas su planu, gilinantis į esamų išteklių būklę, veiklas ir rezultatus bei siekiant numatyti 

reikalingus pakeitimus. Stebėsena vykdoma renkant informaciją, reikalingą sistemai valdyti, analizuojant įvairius reiškinius bei identifikuojant 

vienokias ar kitokias tendencijas. 

Visuotinis narių susirinkimas, nustatęs VPS įgyvendinimo valdymo, kontrolės ar patikrinimo sistemos trūkumų, atsižvelgdamas į pasitaikančias 

VPS vykdytojų klaidas, įtariamus ar nustatytus piktnaudžiavimo atvejus, rizikų vertinimo rezultatus, imasi veiksmų – nustato papildomas arba 

keičia esamas VPS įgyvendinimo valdymo ir kontrolės priemones. 

ŽRVVG už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS įgyvendinimo vidaus stebėsenos veiksmus atsiskaito teikdama metines 

VPS įgyvendinimo ataskaitas. ŽRVVG, vadovaudamasi metiniais VPS įgyvendinimo rezultatais, rengia ir iki kiekvienų einamųjų metų vasario 

1 d. pateikia NMA metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus.  

 

VPS ADMINISTRAVIMO VADOVAS 

 

a) Renka informaciją apie narių pokyčius pagal pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios sektorius; 

b) Renka informaciją apie valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius pagal pilietinės visuomenės, verslo, vietos 

valdžios sektorius; 

c) Renka informaciją apie darbuotojų pokyčius; 

d) Renka informaciją apie vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmus, atliktus kiekvienais ataskaitiniais metais; 

e) Renka informaciją apie VPS keitimus ir įgyvendinimo pamokas.  

 

VPS ADMINISTRATORIUS (-IAI) 

 

a) Renka bendrą ir detalią informaciją apie vietos projektų  (toliau - VP) įgyvendinimo pažangą kiekvienais ataskaitiniais metais:  

• apie paskelbtus kvietimus iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones; 

• apie gautus vietos projektus iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones; 
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• apie įvertintus vietos projektus iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones; 

• apie patvirtintus vietos projektus  iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones; 

• apie pasirašytas vietos projektų sutartis iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones; 

• apie įgyvendinamus vietos projektus iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones; 

• apie įgyvendintus vietos projektus iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones; 

b) nustato geruosius įgyvendintų vietos projektų pavyzdžius, kurie  prisideda prie skirtingų ES žuvininkystės politikos prioritetų tikslinių sričių 

įgyvendinimo; 

nustato problemas, su kuriomis buvo susidurta ataskaitiniais metais, siekiant vietos projektų įgyvendinimo pažangos; 

renka informaciją apie VPS įgyvendinimo rodiklius, nurodytus VPS 12 punkte ir susijusius su vietos projektų įgyvendinimu, kurie pasiekiami 

kiekvienais ataskaitiniais metais: 

1) įvertina VPS pasiekimų produkto rodiklius pagal ESIF teminius tikslus bei EJRŽF prioritetus ir tikslines sritis iš viso ir pagal VPS priemones 

(sąrašas nurodytas VPS 12 punkte);  

2) įvertina VPS pasiekimų tikslo rodiklius pagal ESIF teminius tikslus bei EJRŽF rioritetus ir tikslines sritis iš viso (sąrašas nurodytas VPS 12 

punkte).  

VPS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTAS 

 

Renka informaciją apie ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmus atliktus kiekvienais ataskaitiniais metais, identifikuoja jų sąsajas su 

VPS įgyvendinimo veiksmų planu. Renka informaciją apie veiksmus, kurie atlikti siekiant įgyvendinti LEADER metodo principus ir 

horizontaliuosius principus bei prioritetus pagal kiekvieną principą ir prioritetą atskirai kiekvienais ataskaitiniais metais, nustato sąsajas  su VPS 

nuostatomis. 

 

VPS FINANSININKAS IR (ARBA) BUHALTERIS 

 

a) Renka finansinę informaciją apie VPS administravimo išlaidas ir jų poreikį kiekvienais ataskaitiniais metais. Metinėje VPS įgyvendinimo 

ataskaitoje teikiami duomenys apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Metinė VPS 

įgyvendinimo ataskaita tvirtinama VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo. ŽRVVG dalyvauja VPS įgyvendinimo vertinime atlikdama 

VPS įgyvendinimo vidaus vertinimą. ŽRVVG vertina VPS įgyvendinimo stebėsenos duomenis ir rodiklius, identifikuoja VPS įgyvendinimo 

problemas, informuoja apie tai NMA ir (arba) ŽŪM, taip pat teikia joms siūlymus dėl VPS įgyvendinimo problemų sprendimo. 

 

INFORMACIJOS APIE VPS ĮGYVENDINIMO EIGĄ TEIKIMO TVARKA ĮGYVENDINANT VPS DALYVAUJANTIEMS ŽRVVG  

SUBJEKTAMS 

 

ŽRVVG organizuoja įvarius informacinius renginius, konferencijas, seminarus, mokymus, kurių metu VPS dalyvaujantys subjektai 

informuojami apie VPS eigą, planuojamus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Kiekvienais metais ŽRVVG organizuoja visuotinį 

ataskaitinį ŽRVVG susirinkimą, kurio metu yra tvirtinama ŽRVVG administracijos, ŽRVVG pirmininko ir valdybos ataskaitos. Susirinkimo 
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metu yra pateikiama visa informacija susijusi su VPS įgyvendinimu. 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. Juose aprašytos 

kiekvieno organo funkcijos ir veiklos ribos.  

 

ATSAKOMYBĖS SISTEMA, TAIKOMA ĮGYVENDINANT VPS 

 

ŽRVVG administracijos darbą, teises ir pareigas, atsakomybę reglamentuoja ŽRVVG administracijos darbo tvarkos taisyklės, pareigybių 

aprašymai, ŽRVVG pirmininko įsakymai. Darbuotojai už funkcijų bei pareigų vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. VPS administruojantiems darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos drausminės nuobaudos 

Darbo kodekso nustatyta tvarka. 
 

 

____________________ 
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PRIEDAI 

1 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos 

gyventojus 2011 m.   

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:  

Pagal amžių Pagal lytį Pagal užimtumą 

Iki 40 m. 

(įskaitytinai) v
y
r
a
i 

 

m
o

te
r
y

s dirbantys 

(išskyrus 

savarankiškai 

dirbančiuosius) 

savarankiškai 

dirbantys 

pagal verslo 

liudijimą 

bedarbiai (išskyrus: 

gaunančius senatvės 

pensiją; nedirbančius 

dėl negalios) 

gaunantys 

senatvės 

pensiją 

P
a
g

a
l 

a
m

ž
ių

 

Iki 40 m. (įskaitytinai) 24306 12104 12202 x x x x 

P
a
g

a
l 

ly
tį

 

vyrai x 25537 x x x x x 

moterys x x 25742 x x x x 

P
a
g

a
l 

u
ž
im

tu
m

ą
 dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius) x  x x 18740* x x x 

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą x  x x x 1911** x x 

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba 

nedirbančius dėl negalios)  
x  x x x x 4348*** x 

gaunantys senatvės pensiją x x x x x x 9743**** 

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai 

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 
** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys  

*** Darbo biržos rodikliai;  

**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys  

Paaiškinimai  

 

 

 

 

 

 

http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
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2 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos 

gyventojus 2014 m.   

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:  

Pagal amžių Pagal lytį Pagal užimtumą 

Iki 40 m. 

(įskaitytinai) v
y
r
a
i 

 

m
o

te
r
y

s dirbantys 

(išskyrus 

savarankiškai 

dirbančiuosius) 

savarankiškai 

dirbantys 

pagal verslo 

liudijimą 

bedarbiai (išskyrus: 

gaunančius senatvės 

pensiją; nedirbančius 

dėl negalios) 

gaunantys 

senatvės 

pensiją 

P
a
g

a
l 

a
m

ž
ių

 

Iki 40 m. (įskaitytinai) 25340 12721 12619 x x x x 

P
a
g

a
l 

ly
tį

 

vyrai x 26836 x x x x x 

moterys x x 26623 x x x x 

P
a
g

a
l 

u
ž
im

tu
m

ą
 dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius) x  x x 20119* x x x 

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą x  x x x 1510** x x 

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba 

nedirbančius dėl negalios)  
x  x x x x 4325*** x 

gaunantys senatvės pensiją x x x x x x 10157**** 

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai 

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 

** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys  

*** Darbo biržos rodikliai;  
**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys  

Paaiškinimai  

 

 

 

 

 

 

 

http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
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3 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos 

gyventojus 2011 m.   

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:  

Pagal amžių Pagal lytį Pagal užimtumą 

Iki 40 m. 

(įskaitytinai) v
y
r
a
i 

 

m
o

te
r
y

s dirbantys 

(išskyrus 

savarankiškai 

dirbančiuosius) 

savarankiškai 

dirbantys 

pagal verslo 

liudijimą 

bedarbiai (išskyrus: 

gaunančius senatvės 

pensiją; nedirbančius 

dėl negalios) 

gaunantys 

senatvės 

pensiją 

P
a
g

a
l 

a
m

ž
ių

 

Iki 40 m. (įskaitytinai) 19845 9704 10141 x x x x 

P
a
g

a
l 

ly
tį

 

vyrai x 21565 x x x x x 

moterys x x 22535 x x x x 

P
a
g

a
l 

u
ž
im

tu
m

ą
 dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius) x  x x 14762* x x x 

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą x  x x x 1258** x x 

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba 

nedirbančius dėl negalios)  
x  x x x x 3899*** x 

gaunantys senatvės pensiją x x x x x x 11290**** 

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai 

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 

** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys  
*** Darbo biržos rodikliai;  

**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys  

Paaiškinimai  

 

 

 

 

 

http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
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4 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos 

gyventojus 2014 m.   

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:  

Pagal amžių Pagal lytį Pagal užimtumą 

Iki 40 m. 

(įskaitytinai) v
y
r
a
i 

 

m
o

te
r
y

s dirbantys 

(išskyrus 

savarankiškai 

dirbančiuosius) 

savarankiškai 

dirbantys 

pagal verslo 

liudijimą 

bedarbiai (išskyrus: 

gaunančius senatvės 

pensiją; nedirbančius 

dėl negalios) 

gaunantys 

senatvės 

pensiją 

P
a
g

a
l 

a
m

ž
ių

 

Iki 40 m. (įskaitytinai) 18810 9123 9687 x x x x 

P
a
g

a
l 

ly
tį

 

vyrai x 20273 x x x x x 

moterys x x 21527 x x x x 

P
a
g

a
l 

u
ž
im

tu
m

ą
 dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius) x  x x 14003* x x x 

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą x  x x x 1404** x x 

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba 

nedirbančius dėl negalios)  
x  x x x x 3878*** x 

gaunantys senatvės pensiją x x x x x x 10701**** 

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai 

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 

** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys  

*** Darbo biržos rodikliai;  
**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys  

Paaiškinimai  
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5 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos 

gyventojus 2011 m.   

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:  

Pagal amžių Pagal lytį Pagal užimtumą 

Iki 40 m. 

(įskaitytinai) v
y
r
a
i 

 

m
o

te
r
y

s dirbantys 

(išskyrus 

savarankiškai 

dirbančiuosius) 

savarankiškai 

dirbantys 

pagal verslo 

liudijimą 

bedarbiai (išskyrus: 

gaunančius senatvės 

pensiją; nedirbančius 

dėl negalios) 

gaunantys 

senatvės 

pensiją 

P
a
g

a
l 

a
m

ž
ių

 

Iki 40 m. (įskaitytinai) 12768 6256 6512 x x x x 

P
a
g

a
l 

ly
tį

 

vyrai x 13034 x x x x x 

moterys x x 13566 x x x x 

P
a
g

a
l 

u
ž
im

tu
m

ą
 dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius) x  x x 9124* x x x 

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą x  x x x 847** x x 

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba 

nedirbančius dėl negalios)  
x  x x x x 2099*** x 

gaunantys senatvės pensiją x x x x x x 4926**** 

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai 

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 

** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys  

*** Darbo biržos rodikliai;  
**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys  

Paaiškinimai  
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6 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos 

gyventojus 2014 m.   

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:  

Pagal amžių Pagal lytį Pagal užimtumą 

Iki 40 m. 

(įskaitytinai) v
y
r
a
i 

 

m
o

te
r
y

s dirbantys 

(išskyrus 

savarankiškai 

dirbančiuosius) 

savarankiškai 

dirbantys 

pagal verslo 

liudijimą 

bedarbiai (išskyrus: 

gaunančius senatvės 

pensiją; nedirbančius 

dėl negalios) 

gaunantys 

senatvės 

pensiją 

P
a
g

a
l 

a
m

ž
ių

 

Iki 40 m. (įskaitytinai) 11952 5856 6096 x x x x 

P
a
g

a
l 

ly
tį

 

vyrai x 12201 x x x x x 

moterys x x 12699 x x x x 

P
a
g

a
l 

u
ž
im

tu
m

ą
 dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius) x  x x 8541* x x x 

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą x  x x x 1006** x x 

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba 

nedirbančius dėl negalios)  
x  x x x x 2158*** x 

gaunantys senatvės pensiją x x x x x x 4801**** 

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai 

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 

** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys  

*** Darbo biržos rodikliai;  
**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys  

Paaiškinimai  

 

http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1

