
 

 

ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

„ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021 M. LAPKRIČIO 

24-26 DIENOMIS ELEKTRONINIU BŪDU, PROTOKOLAS 

 

2021 m. lapkričio 29 d.  Nr. 6 

Šilutė 

 

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų 

kraštas“ įstatų 51.2. punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2. punktu, posėdis vyko 2021 m. 

lapkričio 24 - 26 d., elektroniniu būdu. Valdybos narių buvo prašoma elektroniniu paštu 

zuvejukrastas@gmail.com per 2 darbo dienas patvirtinti/nepatvirtinti Kvietimo Nr. 16 teikti 

vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašus pagal VPS priemones „Pajamų įvairinimas ir naujų 

rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2), „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant 

žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) ir „Žvejybos tradicijų ir 

paveldo puoselėjimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3). 

 

Posėdžio pirmininkas –  Saulius Bukantas  

Posėdžio protokolą parengė VPS viešųjų ryšių specialistė - Indrė Rimkienė 

Dalyvavo: sąrašas pridedamas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Kvietimo Nr. 16 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS 

priemones „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2), „Viešųjų paslaugų 

prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-

SAVA-2) ir „Žvejybos tradicijų ir paveldo puoselėjimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-

AKVA-SAVA-3) patvirtinimo. 

  

1. SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 16 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų 

pagal VPS priemones „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2), 

„Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą 

infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) ir „Žvejybos tradicijų ir paveldo puoselėjimas, 

pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3) patvirtinimo. 

 

NUTARTA: 

1.1. Patvirtinti Kvietimo Nr. 16 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašus pagal 

VPS priemones „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2), 

„Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą 
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infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) ir „Žvejybos tradicijų ir paveldo puoselėjimas, 

pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3). 

 

Balsavo:   8   - Už ;        0    - Prieš;      

 
 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                  Saulius Bukantas

                                                                                                                 

 

Posėdžio protokolą parengė VPS viešųjų ryšių specialistė                                           Indrė Rimkienė  
    (Protokolą parengęs  administracijos darbuotojas)                



3 

 

 

 

ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

„ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021 M. LAPKRIČIO  

24-26 DIENOMIS ELEKTRONINIU BŪDU, DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

2021 m. lapkričio 29 d.  Nr. 6 

Šilutė 

 

Dalyvių registracija elektroniniu būdu 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Atstovaujamas 

sektorius 

Parašas 

1. Saulius Bukantas Pilietinės visuomenės 

sektorius, Valdybos 

pirmininkas 

Dalyvavo, atsakyta el. p. 

saulius.bukantas@gmail.com 

2. Stanislava Siga Jakubauskienė Pilietinės visuomenės 

sektorius, narė 

Nedalyvavo 

3. Vaida Markūnaitė - Šlaveikienė Pilietinės visuomenės 

sektorius, narė 

Dalyvavo, atsakyta el. p. 

vaidamarkunaite@yahoo.com  

4. Sigita Kasparavičienė Pilietinės visuomenės 

sektorius, narė 

Dalyvavo, atsakyta el. p. 

kintuose@gmail.com  

5. Antanina Jokaitienė Pilietinės visuomenės 

sektorius, narė 

Dalyvavo, atsakyta el. p. 

antanina.adomaityte@gmail.com  

6. Justas Višinskas Žvejybos ir (arba) 

akvakultūros verslo 

sektorius, narys 

Dalyvavo, atsakyta el. p. 

j.visinskas@kintai.lt 

7. Algimantas Dirsė Žvejybos ir (arba) 

akvakultūros verslo 

sektorius, narys 

Nedalyvavo  

8. Andrėjus Repinas Žvejybos ir (arba) 

akvakultūros verslo 

sektorius, narys 

Nedalyvavo 

9. Asta Jagelavičienė Vietos valdžios 

sektorius, narė 

Dalyvavo, atsakyta el. p. 

asta.jagelaviciene@silute.lt  

10.  

 

Edvardas Jurjonas Vietos valdžios 

sektorius, narys 

Dalyvavo, atsakyta el. p. 

edvardasjurjonas@gmail.com  

 

11. Daiva Plikšnienė Vietos valdžios 

sektorius, narė 

Dalyvavo, atsakyta el. p. 

daiva.nauseda@gmail.com  

 

Registracijos lapą parengė VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė 

 

Posėdžio pirmininkas Saulius Bukantas 
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