ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
„ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020 m. birželio 18 d. Nr. 7
Šilutė
Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau –
Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) valdybos narių posėdis įvyko 2020 m. birželio 18 d. 10.00 val.,
Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ būstinėje, adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r.
Posėdžio pirmininkas – Saulius Bukantas
Posėdžio sekretorė – Indrė Rimkienė
DALYVAVO (sąrašas pridedamas):
1. Saulius Bukantas, Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ pirmininkas, kodas 17749246,
Neringos g. 7, Rusnė, Šilutės r.
2. Stanislava Siga Jakubauskienė, Tarybos pirmininkė, Žuvininkystės įmonių asociacija
„Lampetra“, kodas 177180868, Lietuvininkų g. 26-3, Šilutė.
3. Justas Višinskas, verslo plėtros vadovas, UAB „Kintai“, kodas 177155847, Kuršių g. 11, Kintų
miestelis, Šilutės r.
4. Algimantas Dirsė, direktorius, UAB „Atmatos upė“, kodas 177295685, Neringos 55, Rusnė,
Šilutės r.
5. Edvardas Jurjonas, Savivaldybės tarybos narys, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445,
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
6. Asta Jagelavičienė, administracijos atstovė, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445,
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
7. Daiva Plikšnienė, Savivaldybės tarybos narė, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445,
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
NEDALYVAVO:
1. Antanina Jokaitienė, bendruomenės pirmininkė, Asociacija „Ventės ir Šturmų bendruomenė“,
kodas 301617566, Žvejų g. 22, Ventės k., Šilutės r.
2. Živilė Šatkutė, Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ atstovė, kodas 17749246,
Neringos g. 7, Rusnė, Šilutės r.
3. Sigita Kasparavičienė, bendruomenės pirmininkė, Asociacija „Kintų bendruomenė“, kodas
177425919, Kuršių g. 10, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r.
4. Andrėjus Repinas, direktorius, UAB „Riepa“, kodas 177117031, Taikos g. 11-10, Šilutė.
VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO SEKRETORIAUS IŠRINKIMAS
Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė išrinkti valdybos
narių posėdžio sekretore VPS administratorę Indrę Rimkienę.
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NUTARTA:
Bendru sutarimu išrinkti valdybos narių posėdžio sekretore VPS administratorę Indrę
Rimkienę.
Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos pirmininkas Saulius Bukantas posėdžio dalyvius
supažindino su posėdžio darbotvarke, kuri buvo išsiųsta visiems valdybos nariams ir pasiūlė
balsuoti.
NUTARTA:
Bendru sutarimu patvirtinti valdybos narių posėdžio darbotvarkę (išdėstyta žemiau
protokole).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl teikiamų paslaugų įkainių nustatymo Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje.
2. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl teikiamų paslaugų įkainių nustatymo Rusnės prieplaukoje,
Pakalnės upėje. Asociacijos pirmininkas Remigijus Budrikas supažindino valdybos narių posėdyje
dalyvavusius narius, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.
T1-387, Rusnės prieplauka, Pakalnės upėje, esanti adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r. pagal
panaudos sutartį buvo perduota laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų
kraštas“. Panaudos sutartimi perleistas turtas yra įregistruotas VĮ Registrų centre. Tam, kad Rusnės
prieplauka, Pakalnės upėje tinkamai galėtų funkcionuoti, valdybos narių sprendimu turi būti
patvirtintas teikiamų paslaugų sąrašas su nustatytais įkainiais. Valdybos pirmininkas Saulius
Bukantas pažymėjo, kad kiekvienam valdybos nariui el. paštu buvo išsiųstas preliminarus siūlomų
paslaugų sąrašas su atitinkamais įkainiais kiekvienai paslaugai. Siūlomi įkainiai buvo pateikti,
atsižvelgiant į šiuo metu galiojančias rinkos kainas. Jis pasiūlė valdybos nariams peržiūrėti paslaugų
sąrašą, o esant pageidavimams atlikti reikiamus koregavimus.
PASLAUGŲ KAINOS RUSNĖS PRIEPLAUKOJE, PAKALNĖS UPĖJE LAIVŲ
NAVIGACIJOS LAIKOTARPIU
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Paslaugos pavadinimas
Įvairaus tipo plaukiojimo priemonių laikymas priplaukoje
Plaukiojimo priemonės iki 5,99 m. ilgio laikymas
Plaukiojimo priemonės nuo 6,00 m. iki 8,99 m. laikymas
Plaukiojimo priemonės 9,00 m. ir ilgesnės laikymas
Plaukiojimo priemonės laikymas be sutarties iki 5 parų
Vietos rezervavimo mokestis (ne sezono metu)
Plaukiojimo priemonių nuleidimas ir iškėlimas iš vandens
Slipu (nuleidimas ir iškėlimas)
Keltuvu (nuleidimas arba iškėlimas iki 5 tonų)
Slipu (abonentinis mokestis mėnesiui)
Plaukiojimo priemonių saugojimas aikštelėje ne

Kaina/Eur

Matavimo
vnt.

80,00
100,00
120,00
7,00
6,00

mėn.
mėn.
mėn.
para
mėn.

3,00
20,00
20,00
40,00

mėn.

3
navigacijos metu (vandenyje)
Automobilio su plaukiojimo priemonės transportavimo
tralu arba tik tralo laikymas saugojimo aikštelėje
6.
Artezinio vandens tiekimas vienai plaukiojimo priemonei
plauti slėgio linija
7.
Papildomos paslaugos:
7.1. Aukšto slėgio plovimo įrenginio nuoma
7.2. Akumuliatorių kroviklio nuoma
7.3. Akumuliatorių kroviklio nuoma
7.4. Vandens išpumpavimo iš laivų paslauga
7.5. Oro kompresoriaus nuoma
7.6. Oro kompresoriaus nuoma
7.7. Elektros energija
7.8. Gėlas geriamasis vanduo
7.9. Ledo gamyba (iki 15 kg.)
7.10. Ledo gamyba (nuo 15 kg.)
5.

4,00

para

6,00

15,00
6,00
20,00
8,00
5,00
15,00
0,20
1,68
0,10
0,07

val.
val.
diena
1 kartas
val.
diena
kWh
m3
1 kg.
1 kg.

Valdybos nariai peržiūrėję paslaugų sąrašą, paklausė asociacijos pirmininko Remigijaus
Budriko, ar vandens išpumpavimui iš laivų atlikui yra reikalinga įranga šiai paslaugai atlikti.
Asociacijos pirmininkas Remigijus Budrikas atsakydamas į valdybos narių pateiktą klausimą,
atsakė, kad šiuo metu tokios įrangos neturime ir tokios paslaugos Rusnės prieplauka negalės teikti.
Valdybos nariai pasiūlė šią paslaugą išbraukti iš teikiamų paslaugų sąrašo. Valdybos pirmininkas
Saulius Bukantas pasiūlė balsuoti dėl vandens išpumpavimo iš laivų paslaugos išbraukimui iš
teikiamų paslaugų sąrašo.
NUTARTA:
1.1. Išbraukti iš Rusnės prieplaukos, Pakalnės upėje teikiamų paslaugų sąrašo vandens
išpumpavimo iš laivų paslaugą.
Balsavo: 7 - Už ;

0

- Prieš.

Valdybos narys Algimantas Dirsė pasiūlė į teikiamų paslaugų sąrašą įtraukti Pakelto laivo
laikymo paslaugą, kadangi Rusnės prieplauka turi galimybę tokią paslaugą teikti. Valdybos nariai
sutiko su valdybos nario siūlymu ir pasiūlė šiai paslaugai taikyti 5,00 Eur/val. įkainį. Valdybos
pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė balsuoti už šios paslaugos įtraukimą į Rusnės prieplaukos,
Pakalnės upėje teikiamų paslaugų sąrašą.
NUTARTA:
1.2. Į Rusnės prieplaukos, Pakalnės upėje teikiamų paslaugų sąrašą įtraukti Pakelto
laivo laikymo paslaugą ir taikyti 5,00 Eur/val. įkainį.
Balsavo: 7 - Už ;

0

- Prieš.

Valdybos narys Algimantas Dirsė peržiūrėjęs teikiamų paslaugų sąrašą, pasiūlė į šį sąrašą
įtraukti papildomas paslaugas, kurios būtų apibrėžiamos taip:
• Plaukiojimo priemonės laikymas iki 10 (AG);
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• Plaukiojimo priemonės laikymas iki 10 (AG) be sutarties iki 5 parų.
Valdybos nariai sutiko su valdybos nario Algimanto Dirsės siūlymu ir pasiūlė Plaukiojimo
priemonės laikymui iki 10 (AG) paslaugai taikyti 40,00 Eur/mėn. įkainį, o Plaukiojimo priemonės
laikymui iki 10 (AG) be sutarties iki 5 parų paslaugai taikyti 3,50 Eur/parai įkainį. Valdybos
pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė balsuoti už šių paslaugų įtraukimą į Rusnės prieplaukos,
Pakalnės upėje teikiamų paslaugų sąrašą.
NUTARTA:
1.3. Į Rusnės prieplaukos, Pakalnės upėje teikiamų paslaugų sąrašą įtraukti Plaukiojimo
priemonės laikymas iki 10 (AG) paslaugą, taikant 40,00 Eur/mėn. įkainį ir Plaukiojimo
priemonės laikymas iki 10 (AG) be sutarties iki 5 parų paslaugą, taikant 3,50 Eur/parai įkainį.
Balsavo: 7 - Už ;

0

- Prieš.

Valdybos nariai peržiūrėję siūlomų paslaugų sąrašą, bendru sutarimu pasiūlė išbraukti
Automobilio su plaukiojimo priemonės transportavimo tralu arba tik tralo laikymas saugojimo
aikštelėje paslaugą, vietoje šios paslaugos valdybos nariai pasiūlė įtraukti papildomas paslaugas su
nurodytais įkainiais:
• Lengvojo automobilio laikymas aikštelėje - 0,50 euro centų/val.;
• Lengvojo automobilio laikymas aikštelėje – 5,00 Eur/para;
• Traliuko laikymas automobilių aikštelėje – 5,00 Eur/para;
• Automobilio laikymas aikštelėje su traliuku (be laivo) – 10,00 Eur/para;
• Automobilio laikymas aikštelėje su traliuku + laivas – 15,00 Eur/para.
Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė balsuoti už šių paslaugų įtraukimą į Rusnės
prieplaukos, Pakalnės upėje teikiamų paslaugų sąrašą.
NUTARTA:
1.4. Į Rusnės prieplaukos, Pakalnės upėje teikiamų paslaugų sąrašą įtraukti papildomas
paslaugas pritaikant jiems atitinkamus įkainius: Lengvojo automobilio laikymas aikštelėje 0,50 euro centų/val.; Lengvojo automobilio laikymas aikštelėje – 5,00 Eur/para; Traliuko
laikymas automobilių aikštelėje – 5,00 Eur/para; Automobilio laikymas aikštelėje su traliuku
(be laivo) – 10,00 Eur/para; Automobilio laikymas aikštelėje su traliuku + laivas – 15,00
Eur/para.
Balsavo: 7 - Už ;

0

- Prieš.

PATVIRTINTOS PASLAUGŲ KAINOS RUSNĖS PRIEPLAUKOJE, PAKALNĖS UPĖJE
LAIVŲ NAVIGACIJOS LAIKOTARPIU
Eil.
Nr.
1.
1.1.

Paslaugos pavadinimas

Kaina/Eur

Matavimo
vnt.
ĮVAIRAUS TIPO PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIKYMAS PRIPLAUKOJE
Plaukiojimo priemonės iki 5,99 m. ilgio laikymas
80,00
mėn.
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

Plaukiojimo priemonės nuo 6,00 m. iki 8,99 m. laikymas
100,00
mėn.
Plaukiojimo priemonės 9,00 m. ir ilgesnės laikymas
120,00
mėn.
Plaukiojimo priemonės laikymas be sutarties iki 5 parų
7,00
para
Plaukiojimo priemonės iki 10 (AG) laikymas
40,00
mėn.
Plaukiojimo priemonės laikymas iki 10 (AG) be sutarties iki 5
3,50
parų
Vietos rezervavimo mokestis (ne sezono metu)
6,00
mėn.
PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ NULEIDIMAS IR IŠKĖLIMAS IŠ VANDENS
Slipu (nuleidimas ir iškėlimas)
3,00
Keltuvu (nuleidimas arba iškėlimas iki 5 tonų)
20,00
Slipu (abonentinis mokestis mėnesiui)
20,00
Pakelto laivo laikymas
5,00
val.
Plaukiojimo priemonių saugojimas aikštelėje ne
40,00
mėn.
navigacijos metu (vandenyje)
Artezinio vandens tiekimas vienai plaukiojimo priemonei
6,00
vnt.
plauti slėgio linija
PAPILDOMOS PASLAUGOS:
Aukšto slėgio plovimo įrenginio nuoma
15,00
val.
Akumuliatorių kroviklio nuoma
6,00
val.
Akumuliatorių kroviklio nuoma
20,00
diena
Lengvojo automobilio laikymas aikštelėje
0,50
val.
Lengvojo automobilio laikymas aikštelėje
5,00
para
Traliuko laikymas automobilių aikštelėje
5,00
para
Automobilio laikymas aikštelėje su traliuku (be laivo)
10,00
para
Automobilio laikymas aikštelėje su traliuku + laivas
15,00
para
Oro kompresoriaus nuoma
5,00
val.
Oro kompresoriaus nuoma
15,00
diena
Elektros energija
0,20
kWh
Gėlas geriamasis vanduo
1,68
m3
Ledo gamyba (iki 15 kg.)
0,10
1 kg.
Ledo gamyba (nuo 15 kg.)
0,07
1 kg.

Valdybos narė Stanislava Siga Jakubauskienė pateikė pasiūlymą valdybos nariams ir paprašė
jų pritarimo, kad Rusnės prieplaukoje būtų rezervuotos dvi vietos laivų laikymui, tiems kurie vykdo
verslinę žvejybą pritaikant jiems 50 proc. nuolaidą šioms paslaugoms:
• Plaukiojimo priemonės iki 5,99 m. ilgio laikymas
• Plaukiojimo priemonės nuo 6,00 m. iki 8,99 m. laikymas
• Plaukiojimo priemonės 9,00 m. ir ilgesnės laikymas
• Plaukiojimo priemonės laikymas be sutarties iki 5 parų
• Aukšto slėgio plovimo įrenginio nuoma
Bendru sutarimu NUTARTA:
Rezervuoti dvi vietas laivų laikymui, vykdantiems verslinę žvejybą, pritaikant jiems 50
proc. nuolaidą šioms paslaugoms: Plaukiojimo priemonės iki 5,99 m. ilgio laikymui;
Plaukiojimo priemonės nuo 6,00 m. iki 8,99 m. laikymui; Plaukiojimo priemonės 9,00 m. ir
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ilgesnėms laikymui; Plaukiojimo priemonės laikymui be sutarties iki 5 parų; Aukšto slėgio
plovimo įrenginio nuomai.
2. Kiti klausimai. Asociacijos pirmininkas Remigijus Budrikas supažindino valdybos narius,
kad 2020 m. balandžio 30 d. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM (toliau – NMA) buvo
gautas raštas Nr. BR6-2402 „Dėl VPS įgyvendinimo pažangos ir įgyvendinimo problemų
nustatymo“. NMA prašo Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ pateikti parengtą įgyvendinimo planą
sudarytą kiekvieniems likusiems vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimo metams
atskirai vietos projektams skirtų lėšų planą ir tarpinio ŽRVVG VPS įgyvendinimo vertinimo
klausimyną iki birželio 30 d.
Asociacijos pirmininkas Remigijus Budrikas informavo valdybos narius, kadangi šiuo metu
yra atliekamas Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS įgyvendinimo tarpinis pažangos vertinimas,
jo metu yra galimybė atlikti VPS keitimą taip, kad būtų sėkmingai ir rezultatyviai įgyvendinta VPS
ir paprašė valdybos narių pateikti pasiūlymus dėl VPS keitimo.
Valdybos narė Stanislava Siga Jakubauskienė atstovaujanti ŽĮA „Lampetra“ pageidavo
pratęsti šių dokumentų pateikimo terminą, nes liepos 9 d. yra numatę Visuotinį asociacijos narių
posėdį, kuriame aptars VPS priemones ir pateiks pasiūlymus dėl VPS keitimo.
Bendru sutarimu NUTARTA:
Pasiūlymus dėl VPS keitimo pateikti iki 2020 m. liepos 9 d.

Posėdžio pirmininkas

Saulius Bukantas

Posėdžio sekretorė

Indrė Rimkienė

