
 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2022-01-05  Nr. 72 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2022 m. sausio 5 d. 12.00 val. (nuotoliniu būdu). 

Susirinkimo pirmininkas – Algimantas Gylys. 

Susirinkimo sekretorius – Martynas Vaškevičius. 

Dalyvavo 12 iš 16 narių, turinčių balsavimo teisę: Molėtų rajono savivaldybės atstovė Vaida 

Saugūnienė, UAB „Arvydai“ atstovas Kęstutis Banikonis, Lietuvos Respublikos Šalčininkų 

Rajono Baltosios Vokės Krašto Bendruomenės Centro atstovas Dainoras Bendžaitis, Tribonių 

kaimo bendruomenės atstovas, ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas Gylys, 

Vilniaus rajono savivaldybės atstovė Birutė Polikevičienė, UAB „Žemelė“ atstovas Šarūnas 

Nacevičius, UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ atstovė Marina Gylienė,  UAB „Bartžuvė“ 

atstovas Karolis Panasenka, Elektrėnų savivaldybės atstovas Virgilijus Pruskas, Asociacijos 

„Sprendimai šiandien“ atstovė Daiva Kulienė, Elektrėnų seniūnijos Abromiškių bendruomenės 

atstovė Edita Carikaitė-Šatienė, Arvydų kaimo bendruomenės atstovas Mantas Graičiūnas. 

 

 

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-16-1-00099-PR001) 2021 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 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 informavo, kad pastaruoju metu yra įvykę aktualių 

pasikeitimų, bei kitų svarbių klausimų, kuriuos pasiūlė įtraukti į darbotvarkę: 

2.1. Dėl vietos valdžios atstovų paskirimo pagal naujus taisyklių reikalavimus. 

2.2. Dėl naujo nario rinkimo į ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. 

strategijos įgyvendinimo valdymo ir  stebėsenos grupę. 

2.3. Dėl 2022 m. ŽRVVG „Vilkauda“ biuro įrangos bei viešinimo priemonių įsigijimo. 
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2.4. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės taikomo nuo 2022 metų sausio 1 dienos 

patvirtinto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio  dydžio 181 Eur. 

2.5. Dėl ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos darbuotojų darbo laiko grafiko svarstymo 

ir patvirtinimo. 

2.6. Dėl nuotolinio darbo organizavimo svarstymo ir patvirtinimo. 

 

 

Pristatęs darbotvarkę, informavo, kad plačiau bendruosius klausimus pristatys 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė 

Čiuknaitė.  Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė darbotvarkę patvirtinti. Vienbalsiai pritarta 

numatytai susirinkimo darbotvarkei. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti valdybos 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) 2021 metinės  įgyvendinimo ataskaitos 

svarstymas ir tvirtinimas.  

 

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 sumas, 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. 

 

Pirmininkas Algimantas Gylys paklausė, ar nėra klausimų ir pasiūlė 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) 2021 metinę  įgyvendinimo ataskaitą, ir pasiūlė balsuoti. 

 

Balsuota: už – 12 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) 2021 metinę  įgyvendinimo 

ataskaitą. 

 

 

3. SVARSTYTA. Bendrieji klausimai. 

 

         Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pristatyti bendrus klausimus VPS administravimo 

vadovei Jūratei Čiuknaitei. 

 

3.1. Dėl vietos valdžios atstovų paskirimo pagal naujus taisyklių reikalavimus. 

 

VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, jog Žemės ūkio ministerijos 2022-

12-22 įsakymu Nr. 3D-850, yra patvirtintos naujos „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo“ 

įgyvendinimo taisyklės, kuriose yra numatyti nauji reikalavimai vietos veiklos grupių valdybos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d8ec3ee0631f11eca9ac839120d251c4
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nariams.  Ir pristatė, kad pagal taisyklių naujos redakcijos 10.4.3. p. „vietos valdžiai (pvz., 

ŽRVVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri yra ŽRVVG narė, mero ar tarybos paskirtas 

asmuo, tos savivaldybės valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos ŽRVVG teritorijoje 

veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos, kurios yra ŽRVVG narės, atstovas (išskyrus 

savivaldybės politikus ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), kurio 

dalyvavimo kolegialaus ŽRVVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešajam 

interesui) – nuo 20 proc. iki 30 proc. narių. Bent vienas vietos valdžios atstovas kolegialiame 

ŽRVVG valdymo organe turi būti tos ŽRVVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri yra 

ŽRVVG narė, mero ar tarybos paskirtas asmuo.“ Šie pakeitimai yra aktualūs ir ŽRVVG 

„Vilkauda“ valdybos nariams, todėl susipažindinus su šiuo taisyklių pakeitimu, prieita išvados, 

kad ŽRVVG „Vilkauda“ turi kreiptis į  Molėtų r. sav. ir Elektrėnų sav., raštu, prašydama, kad 

savivaldybės paskirtų naujus atstovus, pagal šių taisyklių reikalavimus. Ir ŽRVVG „Vilkauda“ 

gavusi naujus paskirtus asmenis šauks visuotinį narių susirinkimą, kuriame bus renkami nauji 

valdybos nariai.  

         Atsižvelgiant į pateiktą informaciją ir situaciją, pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė 

balsuoti, kad ŽRVVG „Vilkauda“ turi kreiptis į  Molėtų r. sav. ir Elektrėnų sav., raštu, 

prašydama, kad savivaldybės paskirtų naujus atstovus, pagal šių taisyklių reikalavimus ir  naujų 

narių rinkimo artimiausiame visuotiniame narių susirinkime. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti,  ŽRVVG „Vilkauda“ turi kreiptis į  Molėtų r. sav. ir 

Elektrėnų sav., raštu, prašydama, kad savivaldybės paskirtų naujus atstovus, pagal šių taisyklių 

reikalavimus ir naujų valdybos narių rinkimui artimiausiame visuotiniame narių susirinkime. 

 

3.2. Dėl naujo nario rinkimo į ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. 

strategijos įgyvendinimo valdymo ir  stebėsenos grupę. 

 

 

VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė informavo, kad į ŽRVVG „Vilkauda“  vietos 

plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimo valdymo ir  stebėsenos grupę reikia išrinkti vieną 

naują narį, t.y. atstovą iš verslo sektoriaus. Pirmininkas Algimantas Gylys siūlė valdybos nariams 

teikti kandidatūras. Virgilijus Pruskas pasiūlė UAB „Bartžuvės“ atstovą Karolį Panasenką, tačiau 

Karolis Panasenka atsisakė, dėl per didelio savo užimtumo. Kęstutis Banikonis pasiūlė UAB 

„Šalčininkų žuvininkystės ūkio“ atstovę Marina Gylienę. Daugiau siūlymų niekas nepateikė. 

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė patvirtinti ir balsuoti  už naują narį į ŽRVVG 

„Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimo valdymo ir  stebėsenos grupę 

Mariną Gylienę.  

 

Balsuota: už – 11 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti į ŽRVVG „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 

m. strategijos įgyvendinimo valdymo ir  stebėsenos grupę naują narę Mariną Gylienę.  

 

 

3.3. Dėl 2022 m. ŽRVVG „Vilkauda“ biuro įrangos bei viešinimo priemonių įsigijimo. 

 

VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė valdybos nariams pristatė numatomas 2022 

m. įsigyti viešinimo priemones bei biuro įrangą.  Informavo, jog yra poreikis įsigyti naują biuro 

įrangą, reikalingas vienas kompiuteris su programine įranga, nes turimas kompiuteris yra 15 metų 

senumo, genda,  reikalinga išsaugoti visa esama informacija kompiuteryje.  Vyko diskusijos ir 

valdybos nariai pasiūlė įsigyti  du kompiuterius su programine įranga ir vieną spausdinimo 

aparatą. 
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Taip pat pristatė, ŽRVVG „Vilkauda“ numatomas 2022 m. įsigyti  viešinimo priemones 

(kuprinės, termo puodeliai, dokumentų dėklas, bliuzonai) su ŽRVVG „Vilkauda“ atributika, bei 

Viešinimo taisyklių reikalaujama EJRŽF atributika, siekiant didinti ŽRVVG „Vilkauda“ 

žinomumą, bei kartu atliekant viešinimo funkciją.  

 

Eil. 

Nr.  

 Priemonės pavadinimas Skaičius,  

vnt. 

1. Kuprinė 50 vnt. 

2. Termo puodelis 50 vnt. 

3. Bliuzonas 50 vnt. 

4. Dokumentų dėklas 50 vnt. 

Valdybos nariams buvo pristatyti numatomų įsigyti viešinimo priemonių pavyzdžiai, 

aukščiau išvardintų priemonių išlaidos sudarytų preliminariai 3593 Eur.  

Taip pat iš viešinimo priemonių pristatė ir video filmo sukūrimą (1 vnt.), kurio preliminari 

kaina 3500,00 Eur.  Šiame video filme planuojame pristatyti strategijos įgyvendinimo rezultatus, 

įgyvendintus projektus. Jis bus patalpintas svetainėje, naudojamas viešinant vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimą, platinamas palaikant teritorinius ir tarptautinius ryšius su kitomis 

ŽRVVG, platinamas potencialiems pareiškėjams, skatinant jų dalyvavimą ŽRVVG vietos plėtros 

strategijos įgyvendinime.  Tai užtikrins ŽRVVG  „Vilkauda“ veiklos sklaidą, vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo pasiektus rodiklius. 

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pritarti bei balsuoti dėl 2022 m. ŽRVVG „Vilkauda“ 

biuro įrangos bei viešinimo priemonių įsigijimo. 

 

 

Balsuota: už – 12 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti 2022 m. ŽRVVG „Vilkauda“ biuro įrangos bei 

viešinimo priemonių įsigijimui. 

 

 

3.4. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės taikomo nuo 2022 metų sausio 1 dienos 

patvirtinto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio  dydžio 181 Eur. 

 

VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, jog Lietuvos Respublikos vyriausybė 

nuo 2022 metų sausio 1 dienos patvirtino valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, 

valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos 

(atlyginimo) bazinį dydį 181 Eur. Todėl nuo 2022 m. sausio 1 d. ŽRVVG „Vilkauda“ 

administracijos darbuotojų darbo užmokestis turi būti perskaičiuotas ir pristatė ŽRVVG 

„Vilkauda“ administracijos darbuotojų darbo užmokestį nuo 2021 m. sausio 1 d. : 

 
Eil.  

Nr. 
Pareigybė Darbo užmokestis 

1. VPS administravimo 

vadovui 

VPS administravimo vadovui 1,00 etato pagal darbo sutartį darbo užmokestis su 

mokesčiais  sudarys 1 829,14 Eur. (Pareiginės algos  koeficientas 9,93) 

 

2. VPS administratoriui VPS administratoriui 0,5 darbo etato darbo užmokestis pagal darbo sutartį su 

mokesčiais sudarys  672,34 Eur. (Pareiginės algos  koeficientas 7,30) 

 

 

3. VPS buhalterinės 

apskaitos specialistui ir 

(arba) finansininkui 

VPS buhalterinės apskaitos specialistui 0,25 etato darbo užmokestis pagal darbo 

sutartį su mokesčiais sudarys 294,73 Eur.  (Pareiginės algos  koeficientas 6,40) 
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4. darbo užmokestis pagal 

darbo sutartį VPS 

viešųjų ryšių 

specialistui 

Darbo užmokestis pagal darbo sutartį VPS viešųjų ryšių specialistui 0,50 darbo 

etato darbo užmokestis su mokesčiais –631,82 Eur. (Pareiginės algos  koeficientas 

6,86) 

 

 

 

 

Pateikus informaciją valdybos nariai išreiškė nuostabą, jog administracijos darbuotojų 

darbo užmokestis yra pakankamai nedidelis ir siūlė padidinti. Pirmininkas Algimantas Gylys 

pasiūlė padidinti administracijos darbuotojų pareiginės algos koeficientus: - VPS administravimo 

vadovui nuo 9,93 iki 11,00; - VPS buhalterinės apskaitos specialistui nuo 6,40 iki 7,00; - VPS 

viešųjų ryšių specialistui nuo 6,86 iki 7,00, bei pasiūlė balsuoti dėl ŽRVVG „Vilkauda“ 

administracijos darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo. ŽRVVG „Vilkauda“ buhalteris turi 

paskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį pagal naujus pareiginės algos koeficientus. 

 

Balsuota: už – 12 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos darbuotojų 

darbo užmokesčio padidinimui ir patvirtinti administracijos darbuotojų pareiginės algos 

koeficientus: - VPS administravimo vadovui nuo 9,93 iki 11,00; - VPS buhalterinės apskaitos 

specialistui nuo 6,40 iki 7,00; - VPS viešųjų ryšių specialistui nuo 6,86 iki 7,00. ŽRVVG 

„Vilkauda“ buhalteris turi paskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį pagal naujus pareiginės algos 

koeficientus. 

*Pastaba. Paskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis pagal naujus pareiginės algos 

koeficientus. 

 
Eil.  

Nr. 
Pareigybė Darbo užmokestis 

1. VPS administravimo 

vadovui 

VPS administravimo vadovui 1,00 etato pagal darbo sutartį darbo užmokestis su 

mokesčiais  sudarys 2026,24 Eur. (Pareiginės algos  koeficientas 11,00) 

 

2. VPS administratoriui VPS administratoriui 0,5 darbo etato darbo užmokestis pagal darbo sutartį su 

mokesčiais sudarys  672,34 Eur. (Pareiginės algos  koeficientas 7,30) 

 

 

3. VPS buhalterinės 

apskaitos specialistui ir 

(arba) finansininkui 

VPS buhalterinės apskaitos specialistui 0,25 etato darbo užmokestis pagal darbo 

sutartį su mokesčiais sudarys 322,35 Eur.  (Pareiginės algos  koeficientas 7,00) 

 

 

4. darbo užmokestis pagal 

darbo sutartį VPS 

viešųjų ryšių 

specialistui 

Darbo užmokestis pagal darbo sutartį VPS viešųjų ryšių specialistui 0,50 darbo 

etato darbo užmokestis su mokesčiais 644,72 Eur. (Pareiginės algos  koeficientas 

7,00) 

 

 

 

3.5. Dėl ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos darbuotojų darbo laiko grafiko svarstymo 

ir patvirtinimo. 

 

VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pasisakė, jog atsižvelgiant į tai, jog 

asociacijos būstinė yra Vilniaus miesto centre, o čia – išskirtiniai transporto srautai bei sąlygos 

tiek rytais, tiek vakarais, spūstyse darbuotojai vykdami į darbą ir iš jo užtrunka virš  valandos, 

todėl būtų poreikis ŽRVVG „Vilkauda“ darbuotojams efektyviau paskirstyti darbo laiką ir pasiūlė 

ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos darbuotojų darbo laiką nustatyti nuo pirmadienio iki 

ketvirtadienio nuo 09:00 valandos iki 18:00 valandos, su pietų pertrauka tarp 13:00-14:00 

valandos, o penktadienį nuo 09:00 valandos iki 17:00 valandos, su pietų pertrauka tarp 13:00-
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14:00 valandos.  Valdybos nariai pasisakė, jog nemato problemų tokiam darbo grafikui. 

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pritarti bei balsuoti dėl ŽRVVG „Vilkauda“ 

administracijos darbuotojų darbo laiko grafiko patvirtinimo. 

 

Balsuota: už – 12 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti ir patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos 

darbuotojų darbo laiko grafiką. 

 

3.6. Dėl nuotolinio darbo organizavimo svarstymo ir patvirtinimo. 

 

VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pasisakė, jog šiuo metu šalyje yra neapibrėžta 

pandeminė situacija, kuri tik blogėja, susirgimų skaičius didėja. Daugelis įstaigų, įmonių dirba 

nuotoliniu būdu, kaip ir yra rekomenduojama. Todėl pablogėjus pandeminei  situacijai ir siūlant 

dirbti nuotoliniu būdu, ŽRVVG „Vilkauda“ irgi darbą planuoja vykdyti nuotoliniu būdu. 

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė pritarti nuotoliniam darbui, tik tai suderinti su ŽRVVG 

„Vilkauda“ valdybos pirmininku ir pasiūlė už tai balsuoti.  

 

Balsuota: už – 12 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti nuotoliniam darbui pablogėjus pandeminei  

situacijai ir siūlant dirbti nuotoliniu būdu, tik tai suderinti su ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos 

pirmininku. 

 

 

Toliau vyko bendro pobūdžio diskusijos. 

 

Pirmininkas                      Algimantas Gylys 

 

Susirinkimo sekretorius                                                        Martynas Vaškevičius 


