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ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“  

VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

2022-02-04 Nr. 73 

 

 

Posėdis įvyko 2022 m. vasario 4 d. 13.00 val. (Nuotoliniu būdu). 

Pirmininkas – ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas Gylys. 

Sekretorė – ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė. 

Dalyvavo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos nariai:  

Tribonių kaimo bendruomenės atstovas Algimantas Gylys, Elektrėnų seniūnijos Abromiškių 

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

Asociacijos „Sprendimai šiandien“ atstovė Daiva Kulienė, Lietuvos Respublikos Šalčininkų Rajono 

Baltosios Vokės Krašto Bendruomenės Centro atstovas Dainoras Bendžaitis, UAB „Šalčininkų 

žuvininkystės ūkis“ atstovė Marina Gylienė, UAB „Bartžuvė“ atstovas Karolis Panasenka, UAB „Arvydai“ 

atstovas Kęstutis Banikonis, UAB „Žemelė“ atstovas Šarūnas Nacevičius, Vilniaus rajono savivaldybės 

atstovė Birutė Polikevičienė, Šalčininkų rajono savivaldybės atstovė Karolina Ziminska, Molėtų rajono 

savivaldybės atstovė Vaida Saugūnienė, Elektrėnų savivaldybės atstovas Virgilijus Pruskas. 

 

DARBORVARKĖ: 

 

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

 

2. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 21 pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į 

akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) dokumentacijos  svarstymas ir tvirtinimas. 

 

3. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 22 pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės 

kūrimas, pritaikant infrastruktūrą  žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams “ (Nr. BIVP-

AKVA-SAVA-2) dokumentacijos  svarstymas ir tvirtinimas. 

 

4. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 23 pagal VPS priemonę  „Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) dokumentacijos  svarstymas ir 

tvirtinimas. 

 

 

          Susirinkimą pradėjo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas 

Algimantas Gylys, kuris pasveikino susirinkusiuosius.  

 

       Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretorę ir pasiūlė balsuoti už 

Jūratės Čiuknaitės kandidatūrą. Bendru sutarimu susirinkimo sekretore patvirtinta Jūratė Čiuknaitė. 

 

         Balsavime dalyvavo 13 iš 16 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos narių. 

         Balsavo: „už“ 13 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos nariai.  

 

           NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo sekretorę patvirtinti Jūratę Čiuknaitę. 

 

 

       1 SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 
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       Pirmininkas Algimantas Gylys pristatė darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti. Vienbalsiai pritarta numatytai 

susirinkimo darbotvarkei. 

 

         Balsavime dalyvavo 13 iš 16 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos narių. 

         Balsavo: „už“ 13 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos nariai.  

 

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

 

 

2 SVARSTYTA. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 21 pagal VPS priemonę „Produktyvios 

investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) dokumentacijos  svarstymas ir 

tvirtinimas. 

 

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovei Jūratei Čiuknaitei 

pristatyti  kvietimo teikti vietos projektus Nr. 21 pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į 

akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) dokumentaciją.   

ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė kvietimo teikti vietos projektus 

Nr. 21 pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-

SAVA-1) dokumentaciją.  

ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė informavo, kad yra gauti prašymai 

nusišalinti: 

1. UAB „Bartžūvė“ atstovo  Karolio Panasenko prašymas dėl nusišalinimo. 

2. UAB „Arvydai“ atstovo Kęstučio Banikonio prašymas dėl nusišalinimo. 

3. Arvydų kaimo bendruomenės atstovo Manto Graičiūno dėl nusišalinimo. 

 

Pateikę prašymus nusišalinti, UAB „Bartžūvė“ atstovas  Karolis Panasenko, UAB „Arvydai“ atstovas 

Kęstutis Banikonis,  Arvydų kaimo bendruomenės atstovas Mantas Graičiūnas nusišalino nuo balsavimo. 

         

       Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 21 pagal VPS 

priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) 

dokumentaciją ir už tai balsuoti.   

 

         Balsavime dalyvavo 10 iš 16 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos narių. 

         Balsavo: „už“ 10 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos nariai.  

 

NUTARTA (vienbalsiai). Patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus kvietimo Nr. 21 pagal VPS 

priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) 

dokumentaciją.   

 

3 SVARSTYTA. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 22 pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono 

socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą  žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams 

“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) dokumentacijos  svarstymas ir tvirtinimas. 

 

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovei Jūratei Čiuknaitei 

pristatyti  kvietimo teikti vietos projektus Nr. 22 pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės 

kūrimas, pritaikant infrastruktūrą  žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“(Nr. BIVP-AKVA-

SAVA-2) dokumentaciją.   

 

ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė kvietimo teikti vietos projektus 

Nr. 22 pagal VPS priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą  

žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams “ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) dokumentaciją.  

ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė informavo, kad yra gauti prašymai 

nusišalinti: 
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1. Elektrėnų seniūnijos Abromiškių bendruomenės atstovės Editos Carikaitės-Šatienės prašymas 

dėl nusišalinimo; 

2. UAB „Bartžūvė“ atstovo  Karolio Panasenko prašymas dėl nusišalinimo. 

 

 

Pateikę prašymus nusišalinti, Elektrėnų seniūnijos Abromiškių bendruomenės atstovė Edita 

Carikaitė-Šatienė ir UAB „Bartžūvė“ atstovas  Karolis Panasenko nusišalino nuo balsavimo.  

 

         Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 22 pagal VPS 

priemonę „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą  žuvininkystės verslo ir 

visuomenės poreikiams “ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) dokumentaciją ir už tai balsuoti.   

 

         Balsavime dalyvavo 11 iš 16 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos narių. 

         Balsavo: „už“ 11 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos nariai.  

 

NUTARTA (vienbalsiai). Patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 22 pagal VPS priemonę 

„ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą  žuvininkystės verslo ir 

visuomenės poreikiams “ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2) dokumentaciją. 

 

 

  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys pateikė 

prašymą nusišalinti, ir pasiūlė sekančio posėdžio klausimo svarstymui pirmininke rinkti Vaidą Saugūnienę  

ir pasiūlė balsuoti už jos  kandidatūrą. 

 

      Balsavime dalyvavo 12 iš 16 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos narių. 

      Balsavo: „už“ 12 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos nariai.  

 

NUTARTA (vienbalsiai). Patvirtinti sekančio posėdžio klausimo svarstymui pirmininkę Vaidą 

Saugūnienę. 

   

 

         4  SVARSTYTA. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 23 pagal VPS priemonę  „Žmogiškojo 

kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) dokumentacijos  svarstymas ir 

tvirtinimas. 

 

Pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovei Jūratei Čiuknaitei 

pristatyti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 23 pagal VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir 

bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) dokumentaciją.   

 

ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė kvietimo teikti vietos projektus 

Nr. 23 pagal VPS priemonę  „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-

AKVA-7) dokumentaciją.   

 

ŽRVVG „Vilkauda“ administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė informavo, kad yra gauti prašymai dėl 

nusišalinimo: 

1. Tribonių kaimo bendruomenės atstovo Algimanto Gylio prašymas dėl nusišalinimo; 

2. UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ atstovės Marina Gylienės prašymas dėl nusišalinimo. 

 

Pateikę  prašymus nusišalinti, Tribonių kaimo bendruomenės atstovas Algimantas Gylys, UAB 

„Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ atstovė Marina Gylienė nusišalino nuo balsavimo. 
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         Pirmininkė Vaida Saugūnienė pasiūlė patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 23 pagal VPS 

priemonę  „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) 

dokumentaciją ir už tai balsuoti.   

 

         Balsavime dalyvavo 11 iš 16 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos narių. 

         Balsavo: „už“ 11 ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos nariai.  

 

NUTARTA (vienbalsiai). Patvirtinti kvietimo teikti vietos projektus Nr. 23 pagal VPS priemonę  

„Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas BIVP-AKVA-7) 

dokumentaciją. 

 

 

 

Pirmininkas                                 Algimantas Gylys 

 

   Posėdžio sekretorė                                                            Jūratė Čiuknaitė 


