
 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“   

VIETOS PLĖTROS 2016–2023 M. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VALDYMO IR  STEBĖSENOS 

GRUPĖS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2021-12-20  Nr. 1 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2021 m. gruodžio 20 d. 10.00 val. (nuotoliniu būdu). 

Susirinkimo pirmininkas – Algimantas Gylys. 

Susirinkimo sekretorius – Martynas Vaškevičius. 

Dalyvavo 3 iš 3 stebėsenos komiteto narių: Molėtų rajono savivaldybės atstovė Vaida Saugūnienė, 

Vilniaus rajono savivaldybės atstovė Birutė Polikevičienė, ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininkas 

Algimantas Gylys; taip pat ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė, ŽRVVG 

„Vilkauda“ administratorius/viešųjų ryšių specialistas Martynas Vaškevičius. 

 

 

 

    DARBOTVARKĖ: 

 

1. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos 
įgyvendinimo rezultatai, problemos ir aktualijos.  

 

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 sekretorių ir pasiūlė 

balsuoti už Martyno Vaškevičiaus kandidatūrą. Bendru sutarimu susirinkimo sekretoriumi patvirtintas 

Martynas Vaškevičius. 

 

           NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo sekretoriumi patvirtinti Martyną Vaškevičių. 

 

 

       Pirmininkas Algimantas Gylys pristatė darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti. Vienbalsiai pritarta 

numatytai susirinkimo darbotvarkei. 

 

            NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės posėdžio 

darbotvarkei. 

 

        

1. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ vietos plėtros 2016–

2023 m. strategijos įgyvendinimo rezultatai, problemos ir aktualijos. 

 

 

     



2 

 

        VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „VILKAUDA“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos (toliau – VPS) 2021 m. įgyvendinimo 

ataskaitą. VPS įgyvendinimo eigą bei rezultatus: strategijoje numatytas finansavimo priemones, 

paramos sumos, iki šiol vykdytus kvietimus, gautas paraiškas, įvertintus projektus, projektų 

įgyvendinimo eigą. Detaliau pristatyti jau įgyvendinti projektai, jų metu pasiekti rezultatai, įsigytos 

investicijos, projektų sukurta nauda. Taip pat pristatė viso VPS laikotarpio metu iškilusias problemas, 

bei kokie buvo sprendimo būdai.  

        VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė įvardino pagrindinę problemą, kuri ir trukdė visoms 

ŽRVVG laiku ir sėkmingai pradėti įgyvendinti VPS. Tai, kad VPS įgyvendinimas vėlavo  3 metus, ir 

tai ne dėl ŽRVVG kaltės, o tai dėl to, kad vėlavo ŽŪM parengti reikalingus dokumentus, taisykles ir 

kt. dokumentus. Šiuo metu ŽRVVG „VILKAUDA“ ir kitos 4 ŽRVVG yra gavusios papildomą 400 

000,00 Eur parama. ŽRVVG „VILKAUDA“  kvietimai galioja nuo 2021-12-06 iki 2022-01-12, tačiau 

žinant visą vertinimo ir įgyvendinimo procesą, reikalinga, kad būtų pratęstas VPS įgyvendinimas iki 

2025 m. liepos 1 d., kaip tai padarė ŽŪM vietos veiklos grupėms. VPS administravimo vadovė Jūratė 

Čiuknaitė paklausė posėdžio narių, ar jie tam pritaria. Tam pritarė visi posėdžio nariai, kad reikia 

kreipti į ŽŪM ir prašyti pratęsti VPS įgyvendinimo laikotarpį iki 2025 m. liepos 1 d. 

 

     Pirmininkas Algimantas Gylys paklausė, ar nėra papildomų klausimų ir pasiūlė teigiamai įvertinti 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos 
įgyvendinimo ataskaitą ir pasiūlė balsuoti. 

 

         Balsuota: už – 3 nariai, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

          NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„VILKAUDA“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos (toliau – VPS) 2021 m. įgyvendinimo ataskaitą. 

 

 

2. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

 

Vyko bendro posėdžio diskusijos.   

 

 

 

Pirmininkas     Algimantas Gylys 

 

Susirinkimo sekretorius                                              Martynas Vaškevičius 


