
Šiaulių žuvininkystės regiono vietos 
veiklos grupės (ŽRVVG) teritorijoje yra net 
keletas aktyviai veikiančių žuvininkystės 
įmonių. Aktyvių žmonių dėka regione plėto-
jama pilietinės visuomenės, verslo ir vietos 
valdžios partnerystė, įtraukiant žvejybos ir 
akvakultūros sričių atstovus. Rezultatai junta-
mi jau dabar – sparčiai auga akvakultūros sek-
torius, saugomas žuvininkystės paveldas, didi-
namas žuvininkystės įmonių konkurencingu-
mas. Europine parama siekiama toliau plėtoti 
ekonominę ir socialinę žvejybos ir akvakultū-
ros regionų padėtį, didinti šios veiklos produktų 
pridėtinę vertę ir konkurencingumą, išlaikyti 
esamas ir sukurti naujas darbo vietas. 



Šiaulių ŽRVVG vizija
Šiaulių ŽRVVG įsteigta 2013 m. gegužės 16 d. (steigėjai: Kęstutis Vaičaitis atstovaujantis verslui; 

Algirdas Baikauskas atstovaujantis visuomeninei organizacijai; Domantas Kizlas atstovaujantis 
nevyriausybinėms organizacijoms (NVO)). Grupės, kaip ir kitų ŽRVVG misija – remti vietos iniciatyvas, 
užtikrinant pilietinės visuomenės, vietos valdžios ir verslo partnerystę, efektyviais būdais skatinti vietos 
gyventojų socialinį, ekonominį aktyvumą, didinant užimtumą, skatinant vietos verslo plėtrą, stiprinant socialinę 
integraciją. Šiaulių ŽRVVG teritorijos  iki 2023 m. – išplėtotas žuvininkystės rekreacinis regionas, vizija
jungiantis vidaus vandenų žvejybos, akvakultūros ūkinius subjektus, gaminančius kokybišką žuvininkystės 
produkciją vietos ir užsienio rinkai, užtikrinantis geras žuvininkystės darbuotojų ir bendruomenės narių 
gyvenimo sąlygas.

Šiaulių ŽRVVG tikslai
Šiaulių ŽRVVG 2018-02-14 su NMA pasirašė vietos plėtros strategijų įgyvendinimo sutartį 

Nr. 63VS-KS-17-1-03632. Pagal šią sutartį skirtos paramos suma 916 073 eur, iš jų 778 662,05 eur skirta iš 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir 137 410,95 eur iš Lietuvos valstybės biudžeto. 
� Šiaulių ŽRVVG atsakinga, kad paramos lėšos būtų įsisavintos laiku, t. y. iki 2022-12-31 dienos ir 
griežtai vadovaujantis patvirtintoje vietos plėtros strategijoje numatytiems tikslams ir priemonėms.

Prioritetų svarba
Patvirtintoje Šiaulių ŽRVVG strategijoje, prioritetine tvarka numatytos vykdyti šios priemonės:

1. Produktyvios investicijos į akvakultūrą;
2. Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos;
3. Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas;
4. Žuvininkystės verslo ir mokslo bendradarbiavimas vietos plėtrai;
5. Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų išsaugojimas;
6. Mokymasis visą gyvenimą akvakultūros srityje;
7. Paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra.

Pareiškėjų atrankos kriterijai
Pareiškėjai gali būti įmonės ir asociacijos, savo veiklą vykdantys Šiaulių ŽRVVG teritorijoje ( Kelmės, 

Telšių, Šiaulių rajonai, Šiaulių m. Rėkyvos seniūnija). Visų 7 priemonių intensyvumas skiriasi: Pirmų keturių 
priemonių intensyvumas 50 proc., pirmose trijose -  pirmenybė bus teikiama pareiškėjams, kuriantiems naujas 
darbo vietas. Penktos ir septintos priemonių intensyvumas 95 proc., o šeštos – 100 proc. Visi pareiškėjai pildo 
nustatytos formos paraiškas, infrastruktūriniuose priemonėse ir verslo planus, prideda reikalaujamus 
dokumentus.
� Kiekvienai priemonei numatyti atrankos kriterijai, pagal kuriuos ir bus vertinamos pareiškėjų paraiškos.
� Pirmiausiai bus vertinama pareiškėjų administracinė atitiktis, o po to atitiktis priemonei ir kriterijams.
� Vietos plėtros strategija, atrankos kriterijai, finansavimo sąlygų aprašai, paraiškos formos, verslo plano 
forma talpinama Šiaulių ŽRVVG svetainėje: www.siauliuzrvvg.lt 


