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ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2022-03-29 Nr. 2022/1 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2022 m. kovo 29 d. 12.00 val. Nuotoliniu būdu (per programą MS Teams). 

 

Susirinkimo pirmininkas – Algimantas Gylys. 

Susirinkimo sekretorius –Martynas Vaškevičius. 

Dalyvavo 14 iš 20 narių, turinčių balsavimo teisę: 

1. Kęstutis Banikonis 

2. Edita Carikaitė-Šatienė; 

3. Algimantas Gylys; 

4. Šarūnas Nacevičius; 

5. Karolis Panasenka; 

6. Birutė Polikevičienė; 

7. Karolina Ziminska; 

8. Dainoras Bendžaitis; 

9. Vaida Saugūnienė; 

10. Daiva Kulienė. 

11. Mantas Graičiūnas; 

12. Marina Gylienė 

13. Adomas Banikonis 

14. Virgililus Pruskas  

 

Susirinkime dalyvavo: Jūratė Čiuknaitė, ŽRVVG „Vilkauda“ vadovė (administratorė), VPS 

administravimo vadovė; Martynas Vaškevičius, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administratorius, VPS 

viešųjų ryšių specialistas; ŽRVVG „Vilkauda“ revizorė Asta Banikonienė; ŽRVVG „Vilkauda“ 

VPS buhalterinės apskaitos specialistė Daiva Vilkuvienė. 

 

    DARBOTVARKĖ: 

1. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  metinės veiklos ataskaitos už 2021 m. 

svarstymas ir tvirtinimas.  

2. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  metinės finansinės atskaitomybės už 

2021 m. svarstymas ir tvirtinimas.   

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

4. Kiti  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 patvirtintas Martynas Vaškevičius. 
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         Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė visuotinio susirinkimo nariams susipažinti su 

darbotvarkės klausimais ir papildyti darbotvarkę sekančiai: 

- papildyti trečiu klausimu „3. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  finansinės 

veiklos revizoriaus ataskaitos už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas“; 

- ketvirtu klausimu palikti „Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  valdybos narių 

rinkimai“; 

- penktą klausimą „Kiti klausimai“ papildyti „5.1. Įgaliojimo suteikimo Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“ vadovei (administratorei) Jūratei Čiuknaitei įregistruoti VĮ „Registrų 

centre“ naujus valdybos narius svarstymas ir tvirtinimas“. 

 

 

         Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė visuotinio susirinkimo nariams pasiūlė 

balsuoti už pasiūlytą darbotvarkę. Vienbalsiai pritarta pasiūlytai visuotinio narių susirinkimo 

darbotvarkei. 

 

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

 

1. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ metinės veiklos ataskaitos 

už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas. 

  

         ŽRVVG „Vilkauda“ vadovė (administratorė), VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė 

pristatė ŽRVVG „Vilkauda“ metinę veiklos ataskaitą už 2021 m. Aptarus 2021  metais nuveiktus 

darbus, buvo pasidžiaugta, kad pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, sklandžiai vykdyti VPS 

įgyvendinimą. 

 

         Po pristatytos metinės veiklos ataskaitos vyko diskusijos. Susirinkimo pirmininkas Algimantas 

Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ visuotinio susirinkimo nariams balsuoti ir patvirtinti ŽRVVG 

„Vilkauda“ 2021 m. metinę veiklos ataskaitą. 

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

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ metinę veiklos ataskaitą už 2021 m. 

 

2. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  metinės finansinės 

atskaitomybės už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas.       

 

 

ŽRVVG „Vilkauda“ VPS buhalterinės apskaitos specialistė Daiva Vilkuvienė pristatė ŽRVVG 

„Vilkauda“ metinę finansinę atskaitomybę už 2021 m. 

 

       Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ visuotinio susirinkimo 

nariams balsuoti  ir patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ metinės finansinės atskaitomybę už 2021 m. 

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

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ metinę finansinę atskaitomybę už 2021 

m. 

 

3.SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  finansinės veiklos 

revizoriaus ataskaitos už 2021 m. svarstymas ir tvirtinimas.  

 

        Revizorė Asta Banikonienė pristatė Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“  

finansinės veiklos revizoriaus ataskaitą už 2021 m. 

 

       Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ visuotinio susirinkimo 

nariams balsuoti  ir patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“  finansinės veiklos revizoriaus ataskaitą už 2021 m. 



 3 

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

       

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“  finansinės veiklos revizoriaus 

ataskaitą už 2021 m 

 

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

rinkimai. 

 

           

    ŽRVVG „Vilkauda“ vadovė (administratorė), VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė 

informavo, kad yra gautas 2022-02-24 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-39 

(įstaigos kodas188708224) atstovauti Molėtų rajono savivaldybę Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupėje „Vilkauda“   Molėtų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų 

skyriaus vedėją Vakarį Atkočiūną (asmens kodas 3**********), kaip vietos valdžios atstovą bei būti 

išrinktam į grupės valdymo organą-valdybą (vietoje Molėtų rajono savivaldybės vietos valdžios 

sektoriaus atstovės Vaidos Saugūnienės). 

 

    Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti už naują valdybos narį Vakarį 

Atkočiūną, būti išrinktam į valdybą atstovauti vietos valdžios sektorių. Naujas valdybos narys 

įgaliojimus vykdyti savo pareigas įgauna nuo jo duomenų įregistravimo VĮ Registrų centre. 

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

     

     

     ŽRVVG „Vilkauda“ vadovė (administratorė), VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė 

informavo, kad yra gautas 2022-02-25 Elektrėnų  savivaldybės mero potvarkis Nr. 01V-16 (įstaigos 

kodas 188756190) atstovauti Elektrėnų savivaldybę Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėje 

„Vilkauda“  Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiąjį specialistą ekologą Audrių Balnį 

(asmens kodas 3**********), kaip vietos valdžios atstovą bei būti išrinktam į grupės valdymo organą 

- valdybą (vietoje Elektrėnų savivaldybės vietos valdžios sektoriaus atstovo Virgilijaus  Pruskaus). 

 

      Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti už naują valdybos narį Audrių Balnį, 

būti išrinktam į valdybą atstovauti vietos valdžios sektorių. Naujas valdybos narys įgaliojimus vykdyti 

savo pareigas įgauna nuo jo duomenų įregistravimo VĮ Registrų centre. 

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

 

       ŽRVVG „Vilkauda“ vadovė (administratorė), VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė 

informavo, kad yra gautas 2022-03-24 Arvydų kaimo bendruomenės įgaliojimas (įstaigos kodas 

158829693) atstovauti Arvydų kaimo bendruomenę Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėje 

„Vilkauda“ Aleksandrą Lariną (asmens kodas 3**********)), kaip pilietinės visuomenės sektoriaus 

atstovą bei būti išrinktam į grupės valdymo organą - valdybą (vietoje Arvydų kaimo bendruomenės 

pilietinės visuomenės sektoriaus atstovo Manto Graičiūno). 

 

    Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti už naują valdybos narį Aleksandrą 

Lariną, būti išrinktam į valdybą atstovauti pilietinės visuomenės sektorių. Naujas valdybos narys 

įgaliojimus vykdyti savo pareigas įgauna nuo jo duomenų įregistravimo VĮ Registrų centre. 

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

 

NUTARTA (bendru sutarimu). 

1. Išrinktas ir patvirtintas ŽRVVG „Vilkauda“ naujas valdybos narys Vakaris Atkočiūnas (asmens 

kodas 3**********)), kaip vietos valdžios sektoriaus atstovas. Naujas valdybos narys įgaliojimus 

vykdyti savo pareigas įgauna nuo jo duomenų įregistravimo VĮ Registrų centre. 

2. Išrinktas ir patvirtintas ŽRVVG „Vilkauda“ naujas valdybos narys Audrius Balnys (asmens kodas 

3**********)), kaip vietos valdžios sektoriaus atstovas. Naujas valdybos narys įgaliojimus 

vykdyti savo pareigas įgauna nuo jo duomenų įregistravimo VĮ Registrų centre. 
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3. Išrinktas ir patvirtintas ŽRVVG „Vilkauda“ naujas valdybos narys Aleksandras Larinas (asmens 

kodas 3**********)), kaip pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas. Naujas valdybos narys 

įgaliojimus vykdyti savo pareigas įgauna nuo jo duomenų įregistravimo VĮ Registrų centre. 

 

 

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.                              

5.1. Įgaliojimo suteikimo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vadovei 

(administratorei) Jūratei Čiuknaitei įregistruoti VĮ „Registrų centre“ naujus valdybos narius 

svarstymas ir tvirtinimas. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė įgalioti  Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „Vilkauda“ vadovę (administratorę) Jūratę Čiuknaitę įregistruoti VĮ „Registrų centre“ naujus 

valdybos narius ir pasiūlė už tai balsuoti. 

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

  

NUTARTA (bendru sutarimu). Įgalioti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 

vadovę (administratorę) Jūratę Čiuknaitę  įregistruoti VĮ „Registrų centre“ naujus valdybos narius 

 

Vyko bendro pobūdžio pokalbiai, diskusijos.   

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                   Algimantas Gylys 

 

 

Susirinkimo sekretorius                                                       Martynas Vaškevičius 


