
 

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ 

VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2023-01-20  Nr. 78 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2023 m. sausio 20 d. 11.00 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 13 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 „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, Elektrėnų sav. atstovas Audrius Balnys, Molėtų 

rajono plėtros sąjūdžio atstovė Loreta Štelbienė. 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. ŽRVVG „Vilkauda“ perspektyvos 2023‒2027 m. programiniu laikotarpiu numatymas. 

Pasirengimas teikti paraišką pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų parengimas“. 

Informacijos pateikimas apie gautą  UAB „FISHNET“ prašymą  (Trakų r. sav.)  įstoti į 

ŽRVVG „Vilkauda“.  

 

 

2. Bendri klausimai. 

 

 

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. 

 

 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas 

Gylys pristatė posėdžio darbotvarkę ir pasiūlė darbotvarkę patvirtinti. Vienbalsiai pritarta 

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

 

        

1. ŽRVVG „Vilkauda“ perspektyvos 2023‒2027 m. programiniu laikotarpiu numatymas. 

Pasirengimas teikti paraišką pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų parengimas“. 

Informacijos pateikimas apie gautą  UAB „FISHNET“ prašymą  (Trakų r. sav.)  įstoti į 

ŽRVVG „Vilkauda“.  

 

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

Čiuknaitė pateikė informaciją apie perspektyvą 2023‒2027 m. programiniu laikotarpiu; 

informaciją apie planuojamas žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių teritorijas, numatytas 

paramos sumas, pagrindinius reikalavimus.   

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas 

Gylys pristatė planuojamą ŽRVVG „Vilkauda“ teritoriją, paramos sumą 2023‒2027 m. 

programiniu laikotarpiu. Informavo, kad, jeigu ŽRVVG „Vilkauda“ nori gauti ES paramą naujo 

laikotarpio strategijai rengti, turi pateikti paraišką, t.y.  projekto įgyvendinimo planą (Toliau-PĮP)  

paramai gauti pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų parengimas“ ir pasiūlė už tai balsuoti. 

 

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0. 

 

 

NUTARTA (bendru sutarimu). Teikti projekto įgyvendinimo planą (Toliau-PĮP) pagal 

priemonę „Vietos plėtros strategijų parengimas“ ES paramai gauti naujo 2023‒2027 m. 

programinio laikotarpio strategijos rengimui. 

 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas 

Gylys informavo, jog yra gautas Trakų rajono  įmonės UAB „Fishnet“ prašymas dėl įstojimo į 

ŽRVVG „Vilkauda” veiklą. Informavo, kad naujus narius priima visuotinis narių susirinkimas. 

Todėl, kai ŽRVVG „Vilkauda“ gaus Trakų rajono savivaldybės kitų sektorių prašymus, bus 

kviečiamas visuotinis narių susirinkimas ir sprendimą dėl naujų narių priėmimo priims visuotinis 

narių susirinkimas.  Toliau aptartos naujų narių įtraukimo galimybės, pristatyta preliminari 

vasario mėnesį planuojamo visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė, vyko bendro pobūdžio 

diskusijos. 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas                 Algimantas Gylys 

 

Sekretorius                                                                               Martynas Vaškevičius 


