
 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ 

VISUOTINIO-ATASKAITINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2021-03-19 Nr. 2021/1 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2021 m. kovo 19 d. 12.40 val. Nuotoliniu būdu (per programą MS Teams). 

 

Susirinkimo pirmininkas – Algimantas Gylys. 

Susirinkimo sekretorė –Jūratė Čiuknaitė. 

Dalyvavo 14 iš 20 narių, turinčių balsavimo teisę: 

1. Kęstutis Banikonis 

2. Edita Carikaitė-Šatienė; 

3. Algimantas Gylys; 

4. Julija Matijošaitienė; 

5. Šarūnas Nacevičius; 

6. Karolis Panasenka; 

7. Birutė Polikevičienė; 

8. Audrius Balnys 

9. Karolina Ziminska; 

10. Dainoras Bendžaitis; 

11. Vaida Saugūnienė; 

12. Daiva Kulienė. 

13. Mantas Graičiūnas; 

14. Loreta Štelbienė. 

 

Susirinkime dalyvavo: Jūratė Čiuknaitė, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė; 

Martynas Vaškevičius, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administratorius, VPS viešųjų ryšių specialistas; 

ŽRVVG „Vilkauda“ revizorė Asta Banikonienė; ŽRVVG „Vilkauda“ VPS buhalterinės apskaitos 

specialistė Daiva Vilkuvienė. 

 

    DARBOTVARKĖ: 

1. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  metinės veiklos ataskaitos už 2020 m. 

svarstymas ir tvirtinimas.  

2. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  metinės finansinės atskaitomybės už 

2020 m. svarstymas ir tvirtinimas ir revizoriaus ataskaitos 2020 m. svarstymas ir tvirtinimas.  

3. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  valdybos pirmininko rinkimai 

4. 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. 
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         Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė visuotinio susirinkimo nariams susipažinti su 

darbotvarkės klausimais ir papildyti  antrą darbotvarkės klausimą  – „2. Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“  metinės finansinės atskaitomybės už 2020 m. svarstymas ir tvirtinimas ir 

revizoriaus ataskaitos 2020 m. svarstymas ir tvirtinimas“ ir nariams pasiūlė balsuoti už darbotvarkę. 

Vienbalsiai pritarta numatytai visuotinio narių susirinkimo darbotvarkei. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti visuotinio narių susirinkimo posėdžio darbotvarkei. 

 

1. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ metinės veiklos ataskaitos 

už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas ir revizoriaus ataskaitos 2020 m. svarstymas ir tvirtinimas. 

  

         ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė ŽRVVG „Vilkauda“ 

metinę veiklos ataskaitą už 2020 m. Aptarus 2020  metais nuveiktus darbus, buvo pasidžiaugta, kad 

pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, sklandžiai vykdyti VPS įgyvendinimą. 

 

         Po pristatytos metinės veiklos ataskaitos vyko diskusijos. Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė 

ŽRVVG „Vilkauda“ visuotinio susirinkimo nariams balsuoti dėl ŽRVVG „Vilkauda“ 2020 m. metinės 

veiklos ataskaitos. 

     Balsuota: už – 14 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ metinę veiklos ataskaitą už 2020 m. 

 

2. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  metinės finansinės 

atskaitomybės už 2020 m. svarstymas ir tvirtinimas ir revizoriaus ataskaitos 2020 m. svarstymas ir 

tvirtinimas. 

      ŽRVVG „Vilkauda“ VPS buhalterinės apskaitos specialistė Daiva Vilkuvienė pristatė ŽRVVG 

„Vilkauda“ metinę finansinę atskaitomybę už 2020 m. 

      ŽRVVG „Vilkauda“ revizorė Asta Banikonienė pristatė parengtą ŽRVVG „Vilkauda“ revizoriaus 

ataskaitą 2020 m. 

 

       Vyko diskusijos. Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ nariams balsuoti dėl 

ŽRVVG „Vilkauda“ metinės finansinės atskaitomybės už 2020 m. 

      Balsuota: už – 14 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ metinę finansinę atskaitomybę už 2020 

m. 

 

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ nariams balsuoti dėl ŽRVVG „Vilkauda“ 

revizoriaus ataskaitos už 2020 m. 

      Balsuota: už – 14 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ revizoriaus ataskaitą už 2020 m. 

 

3. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  valdybos pirmininko 

rinkimai. 

     

 

    Pirmininkas Algimantas Gylys padėkojo visiems už gerą ir produktyvų darbą, pasidžiaugė 

nuveiktais ŽRVVG „Vilkauda“ darbais, kurie buvo atlikti jam pirmininkaujant. Pasiūlė šio klausimo 

svarstymui ir tvirtinimui išrinkti pirmininką ir pasiūlė balsuoti už Loretos Štelbienės kandidatūrą.  

 

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti šio klausimo svarstymui ir tvirtinimui pirmininke Loretą 

Štelbienę.  
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Pasiūlyta išrinkti balsų skaičiavimo komisiją iš trijų narių: Daiva Kulienė, Martynas Vaškevičius, 

Asta Banikonienė.  

 

Pirmininkė Loreta Štelbienė pasiūlė balsuoti už pasiūlytą balsų skaičiavimo komisiją: Daivą 

Kulienę, Martyną Vaškevičių, Astą Banikonienę. 

 

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti balsų skaičiavimo komisiją iš trijų narių: Daivą Kulienę, 

Martyną Vaškevičių, Asta Banikonienę. 

 

Pirmininkė Loreta Štelbienė teigiamai įvertino ŽRVVG „Vilkauda“ pirmininko Algimanto Gylio 

darbą. Pažymėjo, kad labai puikia ir sklandžiai vykdė savo pareigas ir pasiūlė trijų metų kadencijai 

išrinkti ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininku Algimantą Gylį  ir pasiūlė balsuoti už Algimanto 

Gylio kandidatūrą.  

      Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 1. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Išrinktas ir patvirtintas ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininkas trijų 

metų kadencijai Algimantas Gylys.  Įgaliojimus vykdyti savo pareigas įgauna nuo jo duomenų 

įregistravimo VĮ Registrų centre. 

 

5. SVARSTYTA. Bendrieji klausimai.                              

    a) Dėl ŽRVVG „Vilkauda“ patalpų nuomos. 

      ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pasisakė, jog reikalinga 

priimti pakartotinai sprendimą dėl ŽRVVG „Vilkauda“ patalpų nuomos finansavimo 2020-2023 m.  

 

     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 būtų finansuojamos ŽRVVG „Vilkauda“ 

patalpų nuomos išlaidos 2020-2023 m., šias išlaidas padengiant ŽRVVG „Vilkauda“ nariams – 

verslo atstovams, kad ŽRVVG „Vilkauda“ administracija galėtų tinkamai vykdyti administravimo 

funkcijas S.Konarskio g. 49, 614 kab. Vilniuje esančiose patalpose. 

        Balsuota: už – 14 narių, prieš – 0, susilaikė –0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinta, kad būtų finansuojamos ŽRVVG „Vilkauda“ patalpų 

nuomos išlaidos 2020-2023 m., šias išlaidas padengiant ŽRVVG „Vilkauda“ nariams – verslo 

atstovams, kad ŽRVVG „Vilkauda“ administracija galėtų tinkamai vykdyti administravimo 

funkcijas S.Konarskio g. 49, 614 kab. Vilniuje esančiose patalpose. 

 

b) Dėl ŽRVVG „Vilkauda“ ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo, viešinimo veiklos 

vykdymo 2020 m. karantino metu. 

 

 

       ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, kad yra patvirtintas 

2021 metų viešinimo ir gyventojų aktyvinimo planas. Tačiau šiuo metu, esant karantino sąlygomis, 

šių renginių fiziškai ŽRVVG „Vilkauda“ negali įgyvendinti, todėl siūlo šiuos renginius vykdyti, 

kada bus atšauktas karantinas, t.y. tikimasi nuo gegužės mėn., o iki tol siūlo vieną renginį 

organizuoti nuotoliniu būdu, jeigu tai pavyktų, o jei ne, tai visus renginius organizuoti nuo tada, kai 

bus tam visos galimybės, panaikinus karantiną. 

       Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti už siūlomą 2021 metų viešinimo ir gyventojų 

aktyvinimo plano įgyvendinimą. 

 

 Balsuota: už – 14 narių, prieš – 0, susilaikė –0. 
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NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtintas siūlomas 2021 metų viešinimo ir gyventojų aktyvinimo 

plano įgyvendinimas. 

 

C) VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-1) didžiausios paramos sumos vietos projektui (Eur) keitimo ir tvirtinimo. 

 

          ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė VPS priemonės 

„Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) 

įgyvendinimo rezultatus. Iki kvietimo Nr. 16 yra gauta projektų, kurių paramos suma yra 393 

210,50 Eur, kurie yra patvirtinti, pasirašytos paramos sutartys, jie yra įgyvendinti arba 

įgyvendinami. Šiuo metu vyksta kvietimas Nr. 16, kuriam skirta 209 426,00 Eur. Įgyvendinus 

kvietimą Nr. 16 pagal šią priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas 

BIVP-AKVA-SAVA-1) lieka likutis 183 784,50 Eur.  

         Vyko diskusijos. Kad būtų spartus VPS įgyvendinimas, valdybos narys Kęstutis Banikonis 

pasiūlė padidinti priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-1) didžiausia paramos suma vietos projektui iki 183 784,50 Eur. Tam pritarė ir kiti 

valdybos nariai.  

          Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti už tai, kad būtų padidinta priemonės 

„Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) didžiausia 

paramos suma vietos projektui iki 183 784,50 Eur. 

 

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 1 susilaikė –0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinta, kad būtų padidinta priemonės „Produktyvios investicijos 

į akvakultūrą ir perdirbimą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) didžiausia paramos suma vietos 

projektui iki 183 784,50 Eur. 

 

 

Vyko bendro pobūdžio pokalbiai, diskusijos.   

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                            Algimantas Gylys 

 

 

Susirinkimo sekretorė                                                                   Jūratė Čiuknaitė 


