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ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ 

VALDYBOS APKLAUSOS RAŠTU DĖL KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6 

DOKUMENTACIJOS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ,  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-03-05 Nr. 58 

Vilnius 

 

 

Apklausa raštu el. paštu vyko nuo 2019-02-28 iki 2019-03-05 17 val. 

Balsavime dalyvavo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos nariai:  

Molėtų rajono savivaldybės atstovas Mindaugas Kildišius, UAB „Arvydai“ atstovas Kęstutis 

Banikonis, Asociacijos „Sprendimai šiandien“ atstovė Daiva Kulienė, Molėtų rajono plėtros sąjūdžio 

atstovė Loreta Štelbienė, Šalčininkų rajono savivaldybės atstovė Karolina Ziminska, Vilniaus rajono 

savivaldybės atstovė Birutė Polikevičienė, Elektrėnų seniūnijos Abromiškių bendruomenės atstovė 

Edita Carikaitė Šatienė, UAB „Bartžuvė“ atstovas Karolis Panasenka, UAB „Akvilegija“ atstovė Agnė 

Mikalauskienė. 

 

Gauti prašymai nusišalinti: 

Algimantas Gylys (UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ atstovas) prašymas dėl nusišalinimo; 

 Julija Matijošaitienė (Tribonių kaimo bendruomenės atstovė) prašymas dėl nusišalinimo; 

 Šarūnas Nacevičius (ŽŪB „Žemelė“ atstovas) prašymas dėl nusišalinimo. 

 

        DARBOTVARKĖ. 1. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 dokumentacijos (I prioriteto  

„Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, 

įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir 

perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) patvirtinimo, kuri yra suderinta su Nacionaline mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir patvirtinta 2019-02-27 raštu Nr. BR6-1588  (Kvietimo teikti 

vietos projektus Nr. 6 dokumentacija pridedama). 

 

       SVARSTYTA. 1. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 dokumentacijos (I prioriteto  

„Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, 

įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir 

perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) patvirtinimo, kuri yra suderinta su Nacionaline mokėjimo 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir patvirtinta 2019-02-27 raštu Nr. BR6-1588 (Kvietimo teikti 

vietos projektus Nr. 6 dokumentacija pridedama). 

         Balsavime dalyvavo 9 iš 16 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos narių. 
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         Balsavo: „už“ 9 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos nariai.  

         NUTARTA (vienbalsiai). Patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 dokumentacijos                   

(I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant 

technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę veiklą, kuriant darbo vietas priemonės „Produktyvios 

investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) patvirtinimo, kuri yra suderinta 

su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir patvirtinta 2019-02-27 raštu Nr. 

BR6-1588  (Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 dokumentacija pridedama). 

 

 

ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininkas                              Algimantas Gylys 

 

   Posėdžio sekretorė                                              Orinta Dičmonė 

 


