ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
„ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2022 m. vasario 10 d. Nr. 1
Šilutė
Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“
(toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 26, 51.9, 57, 63.9. punktais, bei Valdybos darbo
reglamento 23 punktu, 2022 m. vasario 10 d., 10.00 val., nuotoliniu būdu, naudojant elektronines
nuotolinio ryšio priemones (Microsoft Teams vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma) vyko
Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos narių posėdis.
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. Sigita Kasparavičienė, bendruomenės pirmininkė, Asociacija „Kintų bendruomenė“, kodas
177425919, Kuršių g. 10, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r.
3. Vaida Markūnaitė - Šlaveikienė, Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ atstovė, kodas
17749246, Neringos g. 7, Rusnė, Šilutės r.
4. Justas Višinskas, verslo plėtros vadovas, UAB „Kintai“, kodas 177155847, Kuršių g. 11, Kintų
miestelis, Šilutės r.
5. Algimantas Dirsė, direktorius, UAB „Atmatos upė“, kodas 177295685, Neringos 55, Rusnė,
Šilutės r.
6. Edvardas Jurjonas, Savivaldybės tarybos narys, 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. Stanislava Siga Jakubauskienė, Tarybos pirmininkė, Žuvininkystės įmonių asociacija
„Lampetra“, kodas 177180868, Lietuvininkų g. 26-3, Šilutė.
3. Andrėjus Repinas, direktorius, UAB „Riepa“, kodas 177117031, Taikos g. 11-10, Šilutė.
4. Asta Jagelavičienė, administracijos atstovė, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445,
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO SEKRETORIAUS IŠRINKIMAS
Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė išrinkti valdybos
narių posėdžio sekretore VPS viešųjų ryšių specialistę Indrę Rimkienę.
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NUTARTA:
Bendru sutarimu išrinkti valdybos narių posėdžio sekretore VPS viešųjų ryšių
specialistę Indrę Rimkienę.
Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos pirmininkas Saulius Bukantas posėdžio dalyvius
supažindino su posėdžio darbotvarke, kuri buvo išsiųsta visiems valdybos nariams. Jis pasiūlė
valdybos nariams pakoreguoti bei papildyti darbotvarkę dar vienu klausimu „Dėl darbuotojo
atleidimo iš Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS viešųjų ryšių specialisto pareigų“, kuris dėl
žmogiškos klaidos nebuvo įtrauktas į darbotvarkę išsiunčiant valdybos nariams. Šį klausimą
valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė įtraukti ir svarstyti 3 darbotvarkės klausimu, kurio
metu ir bus pristatytas šis klausimas. Jis taip pat paminėjo, kad kiti darbotvarkės klausimai bus
svarstomi tolimesne tvarka kaip ir buvo numatyti darbotvarkėje, bei pasiūlė valdybos nariams
balsuoti už pakoreguotą darbotvarkę.
NUTARTA:
Bendru sutarimu patvirtinti pakoreguotą valdybos narių posėdžio darbotvarkę
įtraukiant papildomą darbotvarkės klausimą (išdėstyta žemiau protokole).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl asociacijos „Nemuno deltos namai“ išstojimo iš Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“
narių.
2. Dėl darbuotojo atleidimo iš Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS administratorės pareigų.
3. Dėl darbuotojo atleidimo iš Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS viešųjų ryšių specialisto
pareigų.
4. Dėl darbuotojų priėmimo į VPS administratoriaus ir VPS viešųjų ryšių specialisto pareigas.
5. Dėl teikiamų paslaugų įkainių 2022 metams patvirtinimo Rusnės prieplaukoje, Pakalnės
upėje.
1. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Nemuno deltos namai“ išstojimo iš Šilutės ŽRVVG
„Žuvėjų kraštas“ narių. Klausimą pristatė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS viešųjų ryšių
specialistė Indrė Rimkienė. Ji supažindino valdybos narius, kad 2022 m. sausio 28 d. buvo gautas
prašymas „Dėl išstojimo iš asociacijos narių“ iš asociacijos „Nemuno deltos namai“, kuriame jie
nurodė, kad nuo 2022 m. sausio 31 d. išstoja iš Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ narių. Valdybos
nariams susipažinimui el. būdu buvo išsiųstas asociacijos „Nemuno deltos namai“ prašymas. Ji taip
pat paminėjo, kad asociacija „Nemuno deltos namai“ už viską yra atsiskaičiusi ir nėra skolinga
Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“. Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas priminė valdybos
nariams, kad vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų karštas“ įstatų 26 punktu, narys turi teisę
išstoti iš asociacijos, apie tai pranešęs asociacijos pirmininkui, o prašymas apsvarstomas valdyboje.
Tokio nario išstojimą iš asociacijos tvirtina asociacijos valdyba. Tad valdybos pirmininkas Saulius
Bukantas pasiūlė tenkinti asociacijos „Nemuno deltos namai“ prašymą išstoti iš asociacijos narių.
NUTARTA:
1.1. Pritarti asociacijos „Nemuno deltos namai“ prašymui išstoti iš asociacijos narių ir
išbraukti iš narių sąrašo.
Balsavo: 7 - Už ;

0

- Prieš.
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2. SVARSTYTA. Dėl darbuotojo atleidimo iš Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS
administratorės pareigų. Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas kreipėsi į Šilutės ŽRVVG
„Žuvėjų kraštas“ administraciją pristatyti šį klausimą. Klausimą pristatė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų
kraštas“ VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė ir VPS finansininkė Inesa Rindokienė. Jos
informavo valdybos narius, kad 2022 m. sausio 10 d. buvo gautas VPS administratorės Justinos
Pranckienės prašymas, atleisti iš užimamų pareigų nuo 2022 m. sausio 25 d. Prašyme VPS
administratorė Justina Pranckienė nurodė, kad išeina iš darbo savo noru. Valdybos nariams
susipažinimui el. būdu buvo išsiųstas VPS darbuotojos prašymas. Valdybos pirmininkas Saulius
Bukantas informavo valdybos narius, kad vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų
63.9 punktu, Asociacijos pirmininkas, valdybai pritarus, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir
nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Valdybos nariai papildomų
klausimų nepateikė, todėl buvo pasiūlyta balsuoti.
NUTARTA:
2.1. Pritarti Justinos Pranckienės prašymui atleisti iš VPS administratorės pareigų.
Balsavo: 7 - Už ;

0

- Prieš.

3. SVARSTYTA. Dėl darbuotojo atleidimo iš Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS
viešųjų ryšių specialisto pareigų. Klausimą pristatė valdybos pirmininkas Saulius Bukantas. Jis
informavo valdybos narius, kad aukščiau priimtu nutarimu buvo pritarta VPS administratorės
Justinos Pranckienės atleidimui iš užimamų pareigų, taigi reikalinga parinkti ir pritarti naujai
kandidatūrai. Užimti VPS administratoriaus pareigas gali darbuotojas turintis aukštąjį išsilavinimą
ir nemažesnį negu 1 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje arba ne mažesnį negu 2 metų darbo
patirtį VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių vietos plėtros strategijų administravimo ir
įgyvendinimo srityje. Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas supažindino valdybos narius, kad
šiuo metu Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ administracijoje dirbanti darbuotoja, VPS viešųjų ryšių
specialistė Indrė Rimkienė, turi daugiau negu 4 metų darbo patirtį VPS administravimo ir
įgyvendinimo srityje, todėl jis pasiūlė ją perkelti į VPS administratorės pareigas. Valdybos
pirmininkas Saulius Bukantas informavo valdybos narius, kad vadovaujantis Šilutės ŽRVVG
„Žuvėjų kraštas“ įstatų 63.9 punktu, Asociacijos pirmininkas, valdybai pritarus, priima ir atleidžia
darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Valdybos
nariai papildomų klausimų nepateikė, todėl valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė pritarti
Indrės Rimkienės atleidimui iš VPS viešųjų ryšių specialistės pareigų.
NUTARTA:
3.1. Pritarti Indrės Rimkienės atleidimui iš VPS viešųjų ryšių specialistės pareigų.
Balsavo: 7 - Už ;

0

- Prieš.

4. SVARSTYTA. Dėl darbuotojų priėmimo į VPS administratoriaus ir VPS viešųjų
ryšių specialisto pareigas. Pirmiausia pristatyta pirmoji klausimo dalis „Dėl darbuotojo priėmimo
VPS administratoriaus pareigas“. Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas priminė valdybos
nariams, kad aukščiau priimtu nutarimu buvo pritarta VPS viešųjų ryšių specialistės Indrės
Rimkienės atleidimui iš užimamų pareigų, taigi reikalinga parinkti ir pritarti naujai kandidatūrai. Jis
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pasiūlė valdybai pritarti Indrės Rimkienės priėmimui į VPS administratorės pareigas 1 etatu, mokėti
10,3 pareiginės algos koeficientą ir atlikti darbo sutartyje pareigų keitimą.
Pristatyta antroji klausimo dalis „Dėl priėmimo į VPS viešųjų ryšių specialistės pareigas“.
Klausimą pristatė valdybos pirmininkas Saulius Bukantas, kuris atkreipė valdybos dėmesį į tai, kad
vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemonės
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių 12.2. punktu, tinkamam VPS
įgyvendinimui ir viešųjų lėšų administravimo užtikrinimui, turi būti sudaryta administravimo
komanda: VPS administravimo vadovas, VPS administratorius, VPS finansininkas ir VPS viešųjų
ryšių specialistas. Kadangi šio protokolo nutarimu į VPS viešųjų ryšių specialisto pareigas (1 etatas)
atsilaisvino vieta, buvo pasiūlyta Linos Budrikės kandidatūra. Valdybos nariams susipažinimui el.
būdu buvo išsiųsta Linos Budrikės mokslų baigimo diplomų kopijos ir CV. Valdybos pirmininkas
Saulius Bukantas priminė, kad VPS viešųjų ryšių specialistui keliami šie reikalavimai: turėti
aukštąjį išsilavinimą arba turėti ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį VPS, dvisektorių VPS ar
kaimo vietovių vietos plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje. Kadangi Lina
Budrikė turi įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, turi vietos projektų koordinavime, projektų
vykdytojų konsultavime, tarptautinių ir tarpregioninių projektų koordinavime darbo patirties, jis
pasiūlė pritarti Linos Budrikės priėmimui į VPS viešųjų ryšių specialistės pareigas 1 etatu, mokėti
10,3 pareiginės algos koeficientą, kuris šiai pareigybei buvo patvirtintas Valdybos posėdžio
protokolu (VP protokolas 2021-12-07 Nr. 7), bei sudaryti neterminuotą darbo sutartį nuo 2022 m.
vasario 14 d.
NUTARTA:
4.1. Pritarti Indrės Rimkienės priėmimui į VPS administratorės pareigas 1 etatu, mokėti
10,3 pareiginės algos koeficientą ir atlikti darbo sutartyje pareigų keitimą.
Balsavo: 7 - Už ;

0

- Prieš.

4.2. Pritarti Linos Budrikės priėmimui į VPS viešųjų ryšių specialistės pareigas 1 etatu,
mokėti 10,3 pareiginės algos koeficientą ir sudaryti neterminuotą darbo sutartį nuo 2022 m.
vasario 14 d.
Balsavo: 7 - Už ;

0

- Prieš.

5. SVARSTYTA. Dėl teikiamų paslaugų įkainių 2022 metams patvirtinimo Rusnės
prieplaukoje, Pakalnės upėje. Klausimą pristatė valdybos pirmininkas Saulius Bukantas. Jis
pažymėjo, kad kiekvienam valdybos nariui el. paštu buvo išsiųstas susipažinimui Rusnės
prieplaukos, Pakalnės upėje siūlomų paslaugų kainos 2022 metams. Visi pakeitimai buvo atlikti
sekimo režimu. Siūlomų paslaugų įkainių pakeitimai buvo atlikti, atsižvelgiant į 2022 m.
galiojančias rinkos kainas. Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas kreipėsi į valdybos narius ar turi
klausimų, pasiūlymų dėl Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje pasiūlytų paslaugų kainų 2022 m.
Valdybos posėdyje dalyvavęs valdybos narys Algimantas Dirsė pasiūlė pakoreguoti 1.7. punkto
apibrėžimą, papildant jį taip:
• Vienos plaukiojimo priemonės laikymas garaže (iki 6,5 m. ilgio ir 4,00 m. pločio)
Valdybos narys Algimantas Dirsė taip pat pasiūlė į paslaugų sąrašą įtraukti naują paslaugą
1.8. punktu, išdėstant ją taip ir pasiūlė taikyti 200,00 Eur/mėn. įkainį:
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• Plaukiojimo priemonių laikymas garaže 1+1
Visi valdybos nariai dalyvavę valdybos posėdyje sutiko su valdybos nario Algimanto Dirsės
išsakytais pasiūlymais. Nesant daugiau pasiūlymų valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė
balsuoti ir patvirtinti Rusnės prieplaukos, Pakalnės upėje paslaugų kainas 2022 m.
NUTARTA:
5.1. Patvirtinti Rusnės prieplaukos, Pakalnės upėje paslaugų kainas 2022 m.
Balsavo: 7 - Už ;

0

- Prieš.

PATVIRTINTOS PASLAUGŲ KAINOS RUSNĖS PRIEPLAUKOJE, PAKALNĖS UPĖJE
LAIVŲ NAVIGACIJOS LAIKOTARPIU
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

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
Plaukiojimo priemonės iki 10 (AG) laikymas
Plaukiojimo priemonės laikymas iki 10 (AG) be sutarties iki 5
parų
Vienos plaukiojimo priemonės laikymas garaže (iki 6,5 m.
ilgio ir 4,00 m. pločio)
Plaukiojimų priemonių laikymas garaže 1+1
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)
Pakelto laivo laikymas
Plaukiojimo priemonių laikymas aikštelėje ne navigacijos
metu
Plaukiojimo priemonių laikymas aikštelėje navigacijos metu
Artezinio vandens tiekimas vienai plaukiojimo priemonei
plauti slėgio linija
Papildomos paslaugos:
Aukšto slėgio plovimo įrenginio nuoma
Akumuliatorių kroviklio nuoma
Akumuliatorių kroviklio nuoma
Lengvojo automobilio laikymas aikštelėje
Lengvojo automobilio laikymas aikštelėje
Traliuko laikymas automobilių aikštelėje

Kaina/Eur

Matavimo
vnt.

100,00
120,00
140,00
10,00
50,00
5,00

mėn.
mėn.
mėn.
para
mėn.
para

150,00

mėn.

200,00
10,00

mėn.
mėn.

4,00
50,00
30,00
10,00
50,00

mėn.
val.
mėn.

100,00
10,00

mėn.
vnt.

15,00
3,00
20,00
1,00
5,00
5,00

val.
val.
para
val.
para
para

6
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

Automobilio laikymas aikštelėje su traliuku (be laivo)
Automobilio laikymas aikštelėje su traliuku + laivas
Oro kompresoriaus nuoma
Oro kompresoriaus nuoma
Elektros energija
Gėlas geriamasis vanduo

10,00
15,00
5,00
15,00
0,60
5,00

para
para
val.
para
kWh
m3

Posėdžio pirmininkas

Saulius Bukantas

Posėdžio sekretorė

Indrė Rimkienė
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ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
„ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2022 m. vasario 10 d. Nr. 1
Šilutė
Dalyvių registracija nuotoliniu būdu
Eil.
Vardas, pavardė
Nr.
1. Saulius Bukantas

Atstovaujamas sektorius

Parašas
Dalyvavo, prisijungta
nuotoliniu būdu
NEDALYVAVO

9. Asta Jagelavičienė
10. Edvardas Jurjonas

Pilietinės visuomenės
sektorius, Valdybos pirmininkas
Pilietinės visuomenės
sektorius, narė
Pilietinės visuomenės
sektorius, narė
Pilietinės visuomenės
sektorius, narė
Pilietinės visuomenės
sektorius, narė
Žvejybos ir (arba) akvakultūros
verslo sektorius, narys
Žvejybos ir (arba) akvakultūros
verslo sektorius, narys
Žvejybos ir (arba) akvakultūros
verslo sektorius, narys
Vietos valdžios sektorius, narė
Vietos valdžios sektorius, narys

11. Daiva Plikšnienė

Vietos valdžios sektorius, narė

2.

Stanislava Siga Jakubauskienė

3.

Vaida Markūnaitė - Šlaveikienė

4.

Sigita Kasparavičienė

5.

Antanina Jokaitienė

6.

Justas Višinskas

7.

Algimantas Dirsė

8.

Andrėjus Repinas

Registracijos lapą parengė VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė

Posėdžio pirmininkas Saulius Bukantas

Dalyvavo, prisijungta
nuotoliniu būdu
Dalyvavo, prisijungta
nuotoliniu būdu
NEDALYVAVO
Dalyvavo, prisijungta
nuotoliniu būdu
Dalyvavo, prisijungta
nuotoliniu būdu
NEDALYVAVO
NEDALYVAVO
Dalyvavo, prisijungta
nuotoliniu būdu
Dalyvavo, prisijungta
nuotoliniu būdu

