ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“
VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2020-01-29 Nr. 63

Vilnius
Susirinkimas įvyko 2020 m. sausio 29 d. 12.00 val.
Susirinkimo pirmininkas – Algimantas Gylys.
Susirinkimo sekretorė – Jūratė Čiuknaitė
Dalyvavo 11 iš 18 narių, turinčių balsavimo teisę.
DARBOTVARKĖ:
1. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos
grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ (VPS registracijos Nr. 63VS-KV-161-00099-PR001) 2019 metinės įgyvendinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
2. Bendrieji klausimai.
Susirinkimą pradėjo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas
Algimantas Gylys, kuris pasveikino susirinkusiuosius. Buvo pasiūlyta susirinkime dalyvaujantiems
nariams išrinkti susirinkimo pirmininką. Bendru sutarimu susirinkimo pirmininku patvirtintas
Algimantas Gylys.
NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo pirmininką patvirtinti Algimantą Gylį.
Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretorę ir pasiūlė
balsuoti už Jūratės Čiuknaitės kandidatūrą. Bendru sutarimu susirinkimo sekretore patvirtinta Jūratė
Čiuknaitė.
NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo sekretorę patvirtinti Jūratę Čiuknaitę.
Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė darbotvarkę papildyti vienu klausimu, t.y. „Dėl asmenų
delegavimo Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros
strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo koordinavimo grupę”. Pasiteiravo, ar nariai pritaria numatytai
darbotvarkei. Vienbalsiai pritarta numatytai visuotinio narių susirinkimo darbotvarkei.
NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti visuotinio narių susirinkimo posėdžio darbotvarkei.
1 SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono
vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos“ (VPS registracijos Nr.
63VS-KV-16-1-00099-PR001) 2019 metinės įgyvendinimo ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė Žuvininkystės regiono vietos veiklos
grupės „Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023
m. strategijos“ (VPS registracijos Nr. 63VS-KV-16-1-00099-PR001) 2019 metinę įgyvendinimo
ataskaitą.
Vyko diskusijos apie Vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos įgyvendinimo aktualijas.
Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pritarti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės
„Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m.

strategijos“ (VPS registracijos Nr. 63VS-KV-16-1-00099-PR001) 2019 metinei įgyvendinimo
ataskaita ir pasiūlė balsuoti.
Balsuota: už – 11 narių, prieš – 0, susilaikė –0.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės
„Vilkauda“ „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m.
strategijos“ (VPS registracijos Nr. 63VS-KV-16-1-00099-PR001) 2019 metinę įgyvendinimo
ataskaitą.

3. SVARSTYTA. Bendrieji klausimai.
3.1. Dėl VPS stebėsenos grupės naujų narių rinkimo.
VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, kad VPS stebėsenos grupė buvo
sudaryta iš trijų narių. Pasitraukus iš Valdybos narių nariams: Mindaugui Kildišiui ir Eurelijui
Benečiui, reikia išrinkti naujus narius.
Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė naujus narius į VPS stebėsenos grupę: Vaidą
Saugunienę ir Birutę Polikevičienę.
Visi posėdyje dalyvavę nariai pritarė. Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė patvirtinti ir
balsuoti už naujus narius į VPS stebėsenos grupę: Vaidą Saugunienę ir Birutę Polikevičienę.
Balsuota: už – 11 narių, prieš – 0, susilaikė –0.
NUTARTA (bendru sutarimu). Išrinkti nauji narai į VPS stebėsenos grupę: Vaidą
Saugunienę ir Birutę Polikevičienę.
3.2. Dėl ŽRVVG „Vilkauda“ patalpų nuomos.
ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pasisakė, jog reikalinga
priimti sprendimą dėl ŽRVVG „Vilkauda“ patalpų nuomos 2020 metams finansavimo. Nuoširdžiai
prašoma ŽRVVG „Vilkauda“ narių supratimo prisidėti paremiant patalpų nuomą, kad ŽRVVG
„Vilkauda“ administracija galėtų tinkamai vykdyti administravimo funkcijas S.Konarskio g. 49, 614
kab. Vilniuje esančiose patalpose.
Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti, kad ŽRVVG „Vilkauda“ nariams prisidėti
paremiant patalpų nuomą 2020 metams, kad ŽRVVG „Vilkauda“ administracija galėtų tinkamai
vykdyti administravimo funkcijas S.Konarskio g. 49, 614 kab. Vilniuje esančiose patalpose.
Balsuota: už – 11 narių, prieš – 0, susilaikė –0.
NUTARTA (bendru sutarimu). ŽRVVG „Vilkauda“ nariams prisidėti paremiant patalpų
nuomą 2020 metams, kad ŽRVVG „Vilkauda“ administracija galėtų tinkamai vykdyti
administravimo funkcijas S.Konarskio g. 49, 614 kab. Vilniuje esančiose patalpose.
3.3. Dėl 2020 metinio administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo svarstymo ir
tvirtinimo.
VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė 2020 metinio administravimo išlaidų
poreikio pagrindimo aprašą, kuris yra patvirtintas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės
ūkio ministerijos.
Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti ir patvirtinti 2020 metinį administravimo
išlaidų poreikio pagrindimo aprašą.
Balsuota: už – 11 narių, prieš – 0, susilaikė –0.
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NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 2020 metinio administravimo išlaidų poreikio
pagrindimo aprašą.
3.4. Dėl asmenų delegavimo Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų
programos vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo koordinavimo grupę.
Pirmininkas Algimantas Gylys į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų
programos vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo koordinavimo grupę pasiūlė deleguoti
pagrindinį atstovą Jūratę Čiuknaitę, ŽRVVG “Vilkauda” administravimo vadovę ir atstovą Martyną
Vaškevičių ŽRVVG “Vilkauda” administratorių, viešųjų ryšių specialistą, kuris pavaduotų pagrindinį
atstovą, jai negalint dalyvauti koordinavimo grupės posėdyje.
Pirmininkas Algimantas Gylys atkreipė dėmesį, kad yra gautas Žemės ūkio ministerijos kvietimas
dalyvauti Apskritojo stalo diskusijoje dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų
programos IV EJRŽF prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ įgyvendinimo ir pateikti
kylančias problemas, susijusias su VPS įgyvendinimu bei pateikti pasiūlymus.
Pirmininkas Algimantas Gylys atkreipė dėmesį, kad dėl žemo paramos intensyvumo verslo
projektams (50 proc., 70 proc. inovatyviems) teikiamas ribotas skaičius paraiškų. Nustatyta, kad
pagrindinė priežastis yra žuvininkystės ūkių finansinių išteklių trūkumus. Pastarieji metai buvo
nepalankūs akvakultūros ūkių ekonominei veiklai, tai įtakojo gamtinės sąlygos ir negatyvūs pokyčiai
žuvininkystės produktų rinkoje. Dėl minėtos priežasties ūkiai neturi galimybės prisidėti prie projekto
įgyvendinimo savo dalimi. Todėl pasiūlė kreiptis į Žemės ūkio ministeriją ir prašyti padidinti paramos
intensyvumą iki 80 proc., kas leistų ūkiams įsigyti būtiniausią techniką ir įrangą ūkių modernizavimui:
ekskavatorių, buldozerį, ekskavatorinį krautuvą, traktorių, automobilį žuvies transportavimui ir
nendrepjovę.
Žuvininkystės ūkių plėtrai didelę įtaką daro ir ribotos kreditų gavimo galimybės bei didelės palūkanų
normos. Siūlė prašyti Žemės ūkio ministerijos, kad padėtų ieškoti galimybių kredito gavimui ir daliniam
palūkanų padengimui.
VPS administratorė Jūratė Čiuknaitė pasiūlė, kad viena iš lengvinančių aplinkybių, susijusi su
finansavimo šaltinių projektams užtikrinimui, būtų galimybė paskolas imti ne tik iš finansinių institucijų,
bet ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, kaip tai reglamentuota vietos projektų, įgyvendinimų bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 32.4 punkte. Pasirašytos paskolos sutarties
pateikimas iki pirmo mokėjimo prašymo, o ne iki paramos sutarties pasirašymo, taip pat būtų lengvinanti
galimybė. Minėtų sprendimų įgyvendinimas leistų paspartinti VPS įgyvendinimą.
Pirmininkas Algimantas Gylys paklausė ar visi sutinka, kad šias iškeltas problemas ir pasiūlymus
ŽRVVG „Vilkauda“ pateiktų raštu Žemės ūkio ministerijai.
Visi tam vienbalsiai pritarė.
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