
 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ 

VISUOTINIO NARIŲ  SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2021-07-02 Nr. 2021/2 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2021 m. liepos 2 d. 11.00 val. Nuotoliniu būdu (per programą MS Teams). 

Posėdžio pirmininkas – Algimantas Gylys. 

Posėdžio sekretorius – Jūratė Čiuknaitė 

Dalyvavo 15 iš 20 narių, turinčių balsavimo teisę: 

1. Adomas Banikonis; 

2. Kęstutis Banikonis 

3. Edita Carikaitė-Šatienė; 

4. Algimantas Gylys; 

5. Jelena Julčuk; 

6. Šarūnas Nacevičius; 

7. Karolis Panasenka; 

8. Birutė Polikevičienė; 

9. Karolina Ziminska; 

10. Dainoras Bendžaitis; 

11. Vaida Saugūnienė; 

12. Daiva Kulienė. 

13. Mantas Graičiūnas; 

14. Loreta Štelbienė; 

15. Julija Matijošaitienė. 

 

      DARBOTVARKĖ: 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narių rinkimai 

(vadovaujantis įstatų 42.2. punktu „keistis VPS įgyvendinimo metu, t.y. ne rečiau kaip kas 3 

metus pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – 

pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą.) 

3. Kiti klausimai 

 

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

              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. 
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       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. 

 

       Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė susipažinti su darbotvarkės klausimais ir 

pasiteiravo, ar susirinkimo dalyviai pritaria numatytai darbotvarkei.  

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

 

     Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys, pareiškė, 

kad nusišalina nuo sekančio klausimo svarstymo ir tvirtinimo susirinkime dalyvaujantiems nariams 

išrinkti susirinkimo pirmininką, ir pasiūlė balsuoti už Vaidos Saugūnienės kandidatūrą.  Sekančio 

klausimo svarstymui ir tvirtinimui bendru sutarimu susirinkimo pirmininke patvirtinta Vaida 

Saugūnienė.  

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo pirmininke patvirtinti Vaidą Saugūnienę. 

 

 

2. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narių rinkimai 

(vadovaujantis įstatų 42.2. punktu „keistis VPS įgyvendinimo metu, t.y. ne rečiau kaip kas 3 metus 

pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, 

verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą.) 

 

           Vadovas (administratorius)/VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė  informavo, kad 

vadovaujantis įstatų 42.2. punktu turi būti keičiama valdyba ir išrinkti nauji valdybos nariai, „keistis 

VPS įgyvendinimo metu, t.y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne 

mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus 

atstovą“.  

         Jūratė Čiuknaitė informavo, kad yra pareikštas noras, kad būtų keičiami Žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ veikloje žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus 

atstovas ir kad yra gautas įmonės įgaliojimas: 

- gautas 2021-05-27 UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ (įmonės kodas 1*******4) 

įgaliojimas atstovauti įmonę  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėje „Vilkauda“ 

Mariną Gylienę (asmens kodas 4*********1), kaip žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo 

sektoriaus atstovą bei būti išrinktam į grupės valdymo organus (vietoje UAB „Šalčininkų 
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žuvininkystės ūkis“ žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovo Algimanto 

Gylio). 

        Jūratė Čiuknaitė informavo, kad yra pareikštas noras, kad būtų keičiami Žuvininkystės regiono 

vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai ir kad yra gauti įstaigų 

įgaliojimai: 

- gautas 2021-05-27 Tribonių kaimo bendruomenės (įstaigos kodas 3*******3) įgaliojimas 

atstovauti Tribonių kaimo bendruomenę Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėje 

„Vilkauda“ Algimantą Gylį (asmens kodas 3*********4), kaip pilietinės visuomenės 

sektoriaus atstovą bei būti išrinktam į grupės valdymo organus (vietoje Tribonių kaimo 

bendruomenės pilietinės visuomenės sektoriaus atstovės Julijos Matijošaitienės). 

- gautas 2021-06-28 Kietaviškių bendruomenės (įstaigos kodas 1*******5) įgaliojimas 

atstovauti Kietaviškių bendruomenę Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėje 

„Vilkauda“ Janę Muliuolienę (asmens kodas 4*********3), kaip pilietinės visuomenės 

sektoriaus atstovą bei būti išrinktam į grupės valdymo organus (vietoje Kietaviškių 

bendruomenės pilietinės visuomenės sektoriaus atstovo Mindaugo Krivelio). 

 

 

           Jūratė Čiuknaitė informavo, kad yra pareikštas noras, kad būtų keičiami Žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos valdžios sektoriaus atstovai ir kad yra gauti įstaigų 

įgaliojimai: 

- gautas 2021-05-28 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-143 (įstaigos 

kodas1*******4) atstovauti Vilniaus rajono savivaldybę Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupėje „Vilkauda“ Birutę Polikevičienę (asmens kodas 4*********1), kaip vietos 

valdžios atstovą bei būti išrinktai į grupės valdymo organus (vietoje Vilniaus rajono 

savivaldybės vietos valdžios sektoriaus atstovės Birutės Polikevičienės). 

- gautas 2021-06-30 Elektrėnų  savivaldybės tarybos sprendimas Nr. VI.TS-150 (įstaigos 

kodas 1*******0) atstovauti Elektrėnų savivaldybę Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupėje „Vilkauda“ Virgiljų Pruską (asmens kodas 3*********0), kaip vietos valdžios 

atstovą bei būti išrinktai į grupės valdymo organus (vietoje Elektrėnų savivaldybės vietos 

valdžios sektoriaus atstovo Audriaus Balnio). 

 

     Vyko diskusijos, pasiūlytiems kandidatams visi pritarė. 

 

            Pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė rinkti trijų metų kadencijai Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“ valdybą ir balsuoti už naujus valdybos narius:  

- Mariną Gylienę (asmens kodas 4*********1), būti išrinktai į valdybą atstovauti žvejybos ir 

(arba) akvakultūros verslo sektorių;  
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- Algimantą Gylį (asmens kodas 3*********4), būti išrinktam į valdybą atstovauti pilietinės 

visuomenės sektorių; 

- Janę Muliuolienę (asmens kodas 4*********3), būti išrinktam į valdybą atstovauti pilietinės 

visuomenės sektorių; 

- Birutę Polikevičienę (asmens kodas 4*********1), būti išrinktai į valdybą atstovauti vietos 

valdžios sektorių; 

- Virgiljų Pruską  (asmens kodas 3*********0), būti išrinktai į valdybą atstovauti vietos 

valdžios sektorių. 

 

           Nauja valdyba įgaliojimus vykdyti savo pareigas gauna nuo jos įregistravimo VĮ Registrų 

centre. 

           Įgalioti ŽRVVG „Vilkauda“ administratorę  naujus valdybos narius įregistruoti VĮ „Registrų 

centre“.  

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

            NUTARTA (bendru sutarimu):  

1. Išrinkta ir patvirtinta trijų metų kadencijai Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

valdyba ir nauji valdybos nariai: 

- Marina Gylienė (asmens kodas 4*********1), žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo 

sektoriaus atstovė;  

- Algimantas Gylys (asmens kodas 3*********4), pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; 

- Janė Muliuolienė (asmens kodas 4*********3), pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; 

- Birutė Polikevičienė (asmens kodas 4*********1), vietos valdžios sektoriaus atstovė; 

- Virgiljus Pruskas (asmens kodas 3*********0), vietos valdžios sektoriaus atstovas. 

 

2. Nauja valdyba įgaliojimus vykdyti savo pareigas gauna nuo jos įregistravimo VĮ Registrų centre. 

3. Įgalioti ŽRVVG „Vilkauda“ administratorę  naujus valdybos narius įregistruoti VĮ „Registrų 

centre“. 

            Pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė  dar kartą išvardinti visą valdybos narių sąrašą ir 

patvirtinti trijų metų kadencijai Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybą. 

Jūratė Čiuknaitė įvardino visą valdybą: 

1. Kęstutis Banikonis; 

2. Edita Carikaitė-Šatienė; 

3. Algimantas Gylys; 

4. Jelena Julčuk; 

5. Šarūnas Nacevičius; 

6. Karolis Panasenka; 

7. Birutė Polikevičienė; 
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8. Karolina Ziminska; 

9. Dainoras Bendžaitis; 

10. Vaida Saugūnienė; 

11. Daiva Kulienė; 

12. Mantas Graičiūnas; 

13. Loreta Štelbienė; 

14. Marina Gylienė; 

15. Janė Muliuolienė; 

16. Virgilijus Pruskas. 

 

 Pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė dar kartą patvirtinti trijų metų kadencijai Žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybą ir balsuoti už visus valdybos narius:  

1. Kęstutis Banikonis 

2. Edita Carikaitė-Šatienė; 

3. Algimantas Gylys; 

4. Jelena Julčuk; 

5. Šarūnas Nacevičius; 

6. Karolis Panasenka; 

7. Birutė Polikevičienė; 

8. Karolina Ziminska; 

9. Dainoras Bendžaitis; 

10. Vaida Saugūnienė; 

11. Daiva Kulienė. 

12. Mantas Graičiūnas; 

13. Loreta Štelbienė; 

14. Marina Gylienė; 

15. Janė Muliuolienė; 

16. Virgilijus Pruskas. 

 

Balsuota: už –15 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

            NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti trijų metų kadencijai Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“ valdybą: 

1. Kęstutis Banikonis; 

2. Edita Carikaitė-Šatienė; 

3. Algimantas Gylys; 

4. Jelena Julčuk; 

5. Šarūnas Nacevičius; 



 6 

6. Karolis Panasenka; 

7. Birutė Polikevičienė; 

8. Karolina Ziminska; 

9. Dainoras Bendžaitis; 

10. Vaida Saugūnienė; 

11. Daiva Kulienė; 

12. Mantas Graičiūnas; 

13. Loreta Štelbienė; 

14. Marina Gylienė; 

15. Janė Muliuolienė; 

16. Virgilijus Pruskas. 

 

 

2. SVARSTYTA. Bendrieji klausimai. 

 

                Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasidžiaugė ir informavo, kad ŽRVVG 

„Vilkauda“ pateko tarp tų ŽRVVG, kurio sėkmingai įgyvendina strategiją ir gaus papildomai ES 

paramos lėšų jų įgyvendinimui. Greitu laiku, bus aišku kokia parmos suma bus skirta.  

Vyko bendro pobūdžio pokalbiai, diskusijos.   

 

 

Posėdžio pirmininkas                                  Algimantas Gylys 

 

Posėdžio sekretorius                                                        Jūratė Čiuknaitė 


