
 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2022-12-29  Nr. 77 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2022 m. gruodžio 29 d. 12.00 val. (nuotoliniu būdu). 

Pirmininkas – Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas 

Algimantas Gylys. 

Sekretorius – Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ VPS viešųjų ryšių 

specialistas Martynas Vaškevičius. 

Dalyvavo 12 iš 16 narių, turinčių balsavimo teisę: Molėtų rajono savivaldybės atstovas Vakaris 

Atkočiūnas, 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, Šalčininkų savivaldybės atstovė Karolina Ziminska, Asociacijos 

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

atstovė Edita Carikaitė-Šatienė, Arvydų kaimo bendruomenės atstovas Aleksandras Larinas. 

 

 

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) 2022 metinės  įgyvendinimo ataskaitos svarstymas ir 

tvirtinimas.  

 

2. Dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos darbuotojų darbo 

užmokesčio perskaičiavimo ir jo tvirtinimo, taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

taikomo patvirtinto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio  dydžio 186 Eur nuo 2023 metų 

sausio 1 dienos. 

 

3. Dėl naujo nario rinkimo į ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos 

įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupę. 

 

 

Susirinkimą pradėjo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos 

pirmininkas Algimantas Gylys, kuris pasveikino susirinkusiuosius. Pagal Žuvininkystės regiono 

vietos veiklos grupės „Vilkauda“ įstatus valdybos pirmininkas Algimantas Gylys yra valdybos 

posėdžio susirinkimo pirmininkas. 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas 

Gylys pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretorių ir pasiūlė balsuoti už Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „Vilkauda“ VPS viešųjų ryšių specialisto Martyno Vaškevičiaus kandidatūrą. 

Bendru sutarimu susirinkimo sekretoriumi patvirtintas Martynas Vaškevičius. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo sekretoriumi patvirtinti Žuvininkystės regiono 

vietos veiklos grupės „Vilkauda“ VPS viešųjų ryšių specialistą Martyną Vaškevičių. 
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Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas 

Gylys pristatė posėdžio darbotvarkę ir 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) 2022 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) 2022 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. 

 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos 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) 2022 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) 2022 metinę  įgyvendinimo 

ataskaitą. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos 

darbuotojų darbo užmokesčio perskaičiavimo ir jo tvirtinimo, taikant Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės taikomo patvirtinto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio  

dydžio 186 Eur nuo 2023 metų sausio 1 dienos.  

 

         VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, jog Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė nuo 2023 metų sausio 1 dienos patvirtino pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį 

186 Eur. Todėl nuo 2023 m. sausio 1 d. ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos darbuotojų darbo 

užmokestis turi būti perskaičiuotas ir pristatė ŽRVVG „Vilkauda“ administracijos darbuotojų 

darbo užmokestį nuo 2023 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 2 082,22 Eur. (Pareiginės algos  koeficientas 11,00) 

2. VPS buhalterinės VPS buhalterinės apskaitos specialistui 0,25 etato darbo užmokestis pagal darbo 
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apskaitos specialistui ir 

(arba) finansininkui 

sutartį su mokesčiais sudarys 331,26 Eur.  (Pareiginės algos  koeficientas 7,00) 

3. 

darbo užmokestis pagal 

darbo sutartį VPS 

viešųjų ryšių 

specialistui 

Darbo užmokestis pagal darbo sutartį VPS viešųjų ryšių specialistui 1,00 darbo 

etato darbo užmokestis su mokesčiais –1381,83 Eur. (Pareiginės algos  

koeficientas 7,30) 

 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas 

Gylys pasiūlė patvirtinti perskaičiuotą nuo 2023 m. sausio 1 d. ŽRVVG „Vilkauda“ 

administracijos darbuotojų darbo užmokestį, taikant patvirtintą pareiginės algos (atlyginimo) 

bazinį  dydį. 

 

 

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

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti nuo 2023 m. sausio 1 d. ŽRVVG „Vilkauda“ 

administracijos darbuotojų darbo užmokestį, taikant patvirtintą pareiginės algos (atlyginimo) 

bazinį  dydį. 

 

 

3. SVARSTYTA. 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 pilietinės visuomenės sektoriaus. Žuvininkystės regiono vietos veiklos 

grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas Gylys siūlė valdybos nariams teikti 

kandidatūras. Buvo pasiūlytas Šalčininkų Rajono Baltosios Vokės Krašto Bendruomenės Centro 

atstovas Dainoras Bendžaitis. Daugiau siūlymų niekas nepateikė. 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas 

Gylys pasiūlė patvirtinti ir balsuoti  už naują narį į ŽRVVG „Vilkauda“  vietos plėtros 2016–2023 

m. strategijos įgyvendinimo valdymo ir  stebėsenos grupę Dainorą Bendžaitį.  

 

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

 

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

m. strategijos įgyvendinimo valdymo ir  stebėsenos grupę naują narį Dainorą Bendžaitį.  

 

 

 

 

 

Pirmininkas                 Algimantas Gylys 

 

Sekretorius                                                                               Martynas Vaškevičius 


