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ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“ 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2023-03-07 Nr. 2023/1 

Vilnius 

 

Susirinkimas įvyko 2023 m. kovo 7 d. 10:00 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. Vakaris Atkočiūnas; 

10. Aleksandr Larin; 

11. Marina Gylienė. 

12. Audrius Balnys; 

13. Loreta Štelbienė; 

14. Daiva Kuliene. 

 

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

administravimo vadovė; Martynas Vaškevičius, ŽRVVG „Vilkauda“ VPS viešųjų ryšių specialistas. 

 

    DARBOTVARKĖ: 

1. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ įstatų keitimo svarstymas ir 

tvirtinimas. 

2. Kiti klausimai. 

 

 

       Susirinkimą pradėjo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos 

pirmininkas Algimantas Gylys, kuris pasveikino susirinkusiuosius. Buvo pasiūlyta susirinkime 

dalyvaujantiems nariams išrinkti susirinkimo pirmininką. Kęstutis Banikonis pasiūlė susirinkimo 

pirmininku rinkti Algimantą Gylį. Bendru sutarimu susirinkimo pirmininku patvirtintas Algimantas 

Gylys.  

 

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

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. 

 

 

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

NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo sekretoriumi patvirtintas Martynas Vaškevičius. 
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        Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė darbotvarkę papildyti antru klausimu 

„Įgaliojimo suteikimas Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ administratorei 

Jūratei Čiuknaitei naujuosius Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ įstatus 

pasirašyti ir suderinti naująją įstatų redakciją Notarų biure ir įregistruoti juos VĮ „Registrų centre““. 

 

        Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė visuotinio susirinkimo nariams balsuoti už 

darbotvarkę. Vienbalsiai pritarta visuotinio narių susirinkimo darbotvarkei. 

 

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

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

 

 

1. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ įstatų keitimo 

svarstymas ir tvirtinimas. 

 

  

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

pristatė ŽRVVG „Vilkauda“, kad pagal 2023 m. sausio 16 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-

19 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų 

tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir 

žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros 

strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo“ patvirtintą finansavimo sąlygų aprašą, 2021-2027 metų laikotarpiui ŽRVVG 

pačios nusprendžia kokią veikimo teritoriją apims.  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„Vilkauda“ numato, kad veikimo teritorija apims šias savivaldybių teritorijas: Elektrėnų 

savivaldybės, Molėtų rajono savivaldybės, Šalčininkų rajono savivaldybės, Vilniaus rajono 

savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės.   

Vadovaujantis aukščiau minėtu finansavimo sąlygų aprašu pasikeitė ŽRVVG valdyboje 

atstovavimo sektorių proporcijos.  Pagal naujus reikalavimus Žvejybos ir (arba) akvakultūros 

verslui – nuo 25 proc. iki 40 proc. narių; vietos valdžiai – nuo 15 proc. iki 30 proc. narių. 

 

 Atsižvelgiant į finansavimo sąlygų aprašą turi būti pakeisti ir ŽRVVG „Vilkauda“ įstatų 

aktualūs punktai.  

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

pristatė ŽRVVG „Vilkauda“ įstatų siūlomus keitimus: 

 

             

1. Keičiamas senosios redakcijos numeracijos Įstatų 1 p.: 

 

 

1. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ įsteigta vadovaujantis 2006 m. liepos 

27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo, o tolimesnė 

jos veikla bus grindžiama vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013 ir 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„Vilkauda“ veikimo teritorija apima šias savivaldybių teritorijas: Elektrėnų savivaldybės, 

Molėtų rajono savivaldybės, Šalčininkų rajono savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės, 

Trakų rajono savivaldybės.  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – 

Veiklos grupė) – tai savo pavadinimą turintis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 

asmuo, veikiantis regiono vietovėje, žuvininkystės verslo ir jos paslaugų sferoje, socialinėje, 

švietimo, kultūros, sporto ir kitose panašiose srityse ir viešai teikiantis šių sričių paslaugas 

visuomenės nariams.  

 

2. Keičiamas senosios redakcijos numeracijos Įstatų 41.2. p.: 
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41.2.Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslui (pvz., Veiklos grupės teritorijoje įsteigtoms ir 

veikiančioms žvejybos ir (arba) akvakultūros įmonėms, verslinę žvejybą plėtojantiems 

fiziniams asmenims) — nuo 25 proc. iki 40 proc. narių; 

 

3. Keičiamas senosios redakcijos numeracijos Įstatų 41.3. p.: 

 

 

41.3.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 15 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. 

 

 

 Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pažymėjo, kad vadovaujantis galiojančių ŽRVVG 

„Vilkauda“ įstatų 35 p. „Sprendimus dėl Įstatų priėmimo, keitimo, papildymo, sprendimą dėl 

Veiklos grupės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir kai renkami 

Pirmininkas, Valdybos nariai, Revizorius, visuotinio grupės narių susirinkimo sprendimas 

priimamas, kai už balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame grupės narių susirinkime dalyvaujančių 

narių“. Susirinkime dalyvauja 14 iš 20 balso teisę turinčių visuotinio narių sąrašo dalyvių, todėl 

balsų pakanka šiems sprendimams dėl įstatų pakeitimo priimti. 

 

             Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė visiems balso teisę turintiems nariams 

balsuoti dėl visų išvardintų ŽRVVG „Vilkauda“ įstatų projekto punktų pakeitimų.  

 

           Balsuota: už – 14 narių iš 20 balso teisę turinčių visuotinio narių sąrašo dalyvių, prieš – 0, 

susilaikė – 0. 

 

 

NUTARTA (2/3 visuotiniame grupės narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma). 

1.1 Patvirtinti naują ŽRVVG „Vilkauda“ įstatų redakciją su išvardintais įstatų punktų 

pakeitimais. 

 

            

2 SVARSTYTA. Įgaliojimo suteikimas Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ 

administratorei Jūratei Čiuknaitei naujuosius Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„VILKAUDA“ įstatus pasirašyti ir suderinti naująją įstatų redakciją Notarų biure ir įregistruoti juos 

VĮ „Registrų centre““. 

 

           Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė įgalioti Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupės „VILKAUDA“ administratorę Jūratę Čiuknaitę naujuosius Žuvininkystės regiono 

vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ įstatus pasirašyti ir suderinti naująją įstatų redakciją Notarų 

biure ir įregistruoti juos VĮ „Registrų centre“. 

 

          Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė visiems balso teisę turintiems nariams 

balsuoti dėl įgaliojimo suteikimo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ 

administratorei Jūratei Čiuknaitei naujuosius Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 

„VILKAUDA“ įstatus pasirašyti ir suderinti naująją įstatų redakciją Notarų biure ir įregistruoti 

juos VĮ „Registrų centre“. 
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Balsuota: už – 14 narių iš 20 balso teisę turinčių visuotinio narių sąrašo dalyvių, prieš – 0, susilaikė 

– 0. 

 

NUTARTA (2/3 visuotiniame grupės narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma). 

 

2.1. Įgalioti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ administratorę Jūratę 

Čiuknaitę naujuosius Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ įstatus pasirašyti 

ir suderinti naująją įstatų redakciją Notarų biure ir įregistruoti juos VĮ „Registrų centre“. 

 

 

3 SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

 

 Vyko bendro pobūdžio diskusijos.  

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                   Algimantas Gylys 

 

 

Susirinkimo sekretorius                                                        Martynas Vaškevičius 


