
LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS REGIONŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO

(LŽRVVGT) VALDYBOS SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

2017 m. Spalio 24 d.

Raseinių r. „Karpynė“

LŽRVVGT Valdybos susirinkimas įvyko 2017 m. Spalio 24 d.11.00 val.,

„Karpynėje“ Raseinių rajone.

LŽRVVGT Valdybos susirinkime (toliau-Susirinkimas) dalyvavo nariai:

1. Vaidas Šimaitis, LŽRVVGT pirmininkas, atstovaujantis Šventosios ŽRVVG

2. Algimantas Gylys, LŽRVVGT valdybos narys, atstovaujantis ŽRVVG „Vilkauda“,

3. Rūta Martišienė, LŽRVVGT valdybos narė, atstovaujanti Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG,

4. Antanas Grigalavičiaus, LŽRVVGT valdybos narys, atstovaujantis Raseinių r.ŽRVVG ,

5. Remigijus Budrikas, LŽRVVGT valdybos narys, atstovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų

kraštas“,

Kiti Susirinkimo dalyviai:

1. Ž. Čėsna , Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“,

2. T. Petrokienė , Raseinių r. ŽRVVG,

3. K. Vaičaitis, Šiaulių ŽRVVG,

4. L.Štelbienė, ŽRVVG „VILKAUDA“

LŽRVVGT Valdyvos narių ir kitų narių , dalyvavusių susirinkime, sąrašas pridedamas.

DARBOTVARKĖ:

1. LŽRVVGT veiklos įžvalgos 2018 m. ( Techninės paramos įgyvendinimo taisyklės).

2. Lėšų poreikis 2018 m.

3. Nario mokestis.

4. Kiti klausimai.

1.SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir sekretorės rinkimai.

Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Vaidas Šimaitis - LŽRVVGT pirmininkas , o susirinkimo

sekretore – Loreta Štelbienė, Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narė.

BALSAVIMO REZULTATAI: Už - visų Susirinkimo dalyvių sutarimu.

NUTARTA. Susirinkimo pirmininkas - Vaidas Šimaitis LŽRVVGT pirmininkas , o susirinkimo

sekretore – Loreta Štelbienė, Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narė.

2. SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkė.
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Susirinkimo pirmininkas V. Šimaitis informavo, kad LŽRVVGT Valdybą sudaro 7 nariai. Šiame

Susirinkime dalyvauja 5 Valdybos nariai- t.y. dauguma. Šio Susirinkimo sprendimai bus teisėti ir

Pirmininkas pasiūlė pritarti Susirinkimo darbotvakei, kuri buvo išsiūsta kiekvienam Valdybos nariui

ir visiems tinklo nariams.

A.Gilys pasiūlė sujungti 1 ir 2 darbotvarkės klausimus ir juos svarstyti kartu , nes jie vienas su kitu yra

susiję.

BALSAVIMO REZULTATAI: Už – 5 balsai. Prieš – 0 balsų; Susilaikę – 0 balsų.

NUTARTA. Pritarti pateiktai Susirinkimo darbotvarkei ir dienotvarkės 2 ir 3 klausimus svarstyti kartu.

3.SVARSTYTA. LŽRVVGT veiklos įžvalgos ir lėšų poreikis 2018 m.

Susirinkimo pirmininkas V. Šimaitis priminė, kad remiantis 2014-2020 metų Veiksmų programos

priemonės „Techninės paramos“ įgyvendinimo taisyklių nuostatomis, Žuvininkystės tinklo

veikloms gali būti skiriama iki 5 proc. lėšų nuo visai priemonei„Techninė parama“skiriamų lėšų.

Tai sudaro apie 244.824,20 Eur per visą 2014-2020 programinį periodą ir apie 44.513,49 Eur

vieniems metams.

Vadovaujantis „Techninės paramos“ įgyvendinimo taisyklių nuostatomis paruoštas lėšų poreikio

projektas, kuris elektroniniu būdu buvo išsiuntinėtas visiems LŽRVVGT . Atsižvelgus į pastabas ,

lėšų poreikio projektas buvo koreguojamas ir dabar turi būti svarstomas.

A.Gilys informavo, kad „Techninės paramos“ įgyvendinimo taisyklės turi būti keičiamos , nes tam

tikros taisyklių nuostatos yra visai nepriimtinos ir nesuprantamos.

Susirinkimo pirmininkas priminė , kad buvo elektroniškai apklauti visi LŽRVVGT nariai dėl

mokymų , konsultavimo paslaugų bei renginių. Sudarant lėšų poreikį į tai buvo atsižvelgta. A.

Grigaravičius pasiūlė peržiūrėti paruoštą visą lėšų poreikio lentelę.

R. Budrikas pasiūlė raštu kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl „Techninės paramos“ įgyvendinimo

taisyklių tikslinimo , nes jose nenumatyta net žuvininkystės tinklui įsirengti mažą biurą, kuriuo

galėtų naudotis visi tinklo nariai jau nekalbant apie kitas taisytinas įgyvendinimo taisyklių nuostatas,

o nuostata , kad 3 projekto vystytojams skiriama tik 600 Eur su visais mokesčiais visiškai neatlaiko

kritikos.

Susirinkimo pirmininkas apibendrino ir pasiūlė, priimti pateiktą lėšų poreikio lentelę už pagrindą ,

raštu kreipsis į ŽŪM dėl priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių p. 15.2 ir 15.6

tikslinimo.

BALSAVIMO REZULTAI:

LŽRVVGT pateiktą lėšų poreikio lentelę už pagrindą, , raštu kreipsis į ŽŪM dėl priemonės

„Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių p. 15.2 ir 15.6 tikslinimo.

tikslinimo: Už – 5 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikę – 0 balsų.
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NUTARTA. LŽRVVGT lėšų poreikio lentelę priima už pagrindą ir raštu kreipsis į ŽŪM dėl

priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių p.15.2 ir 15.6 tikslinimo.

4. SVARSTYTA. Nario mokestis.

Susirinkimo pirmininkas V. Šimaitis priminė , kad reiktų susimokėti nario mokestį , nes tinklas turi

tam tikrų išlaidų ir priminė, kad tos ŽRVVG , kurios 2007-2013 m. programiniu periodu

įgyvendino Vietos plėtros strategijas 2014-2020 m. programiniame periode atleisti nuo nario

mokesčio.

R. Budrikas pasiūlė pakartotinai kreiptis į visus LŽRVVGT narius elektroniškai primenant apie

nario mokestį .A. Gilys prašė šiam siūlymui pritarti ir laiške nurodyti , kad nario mokestį

reiktų sumokėti iki šių metų lapkričio 25 d.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Pakartotinai elektroniniu būdu informuoti visus LŽRVVGT narius, kad iki šių metų lapkričio 25 d.

privalu susimokėti nario mokestį

Už – 5 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikę – 0 balsų.

NUTARTA. Pritarti LŽRVVGT Valdybos siūlymui pakartotinai elektroniniu būdu informuoti visus

LŽRVVGT narius, kad iki šių metų lapkričio 25 d. privalu susimokėti nario mokestį

5.SVARSTYTA. Kiti klausimai.

5.1. R.Budrikas pasiūlė apsvarstyti galimybę, dėl tam tikrų sprendimų, Valdybos nariams balsuoti

elektroniniu būdu. Tam reiktų pasitvrtinti LŽRVVGT Valdybos darbo reglamentą, kuriame būtų

numatytas balsavimas elektroniniu būdu.Šiam siūlymui pritarė visi Valdybos nariai, nes kartais gana

sudėtinga visiems susirinkti. A.Gilys pasiūlė įpareigoti LŽRVVGT Pirmininką artimiausiu metu

pateikti Valdybos darbo reglameno projektą svarstymui visiems LŽRVVGT nariams.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Įpareigoti LŽRVVGT Pirmininką paruošti LŽRVVGT Valdybos darbo reglamentą su galimybe

balsuoti elektroniniu būdu ir projektą pateikti svarstyti visiems nariams.

Už – 5 balsai, prieš – 0 balsų, susilaikę – 0 balsų.

NUTARTA. Pritarti paruošti LŽRVVGT Valdybos darbo reglamentą su galimybe balsuoti

elektroniniu būdu ir projektą pateikti svarstyti visiems nariams.

5.2.V. Šimaitis priminė , kad Spalio 26 d. ŽŪM 339 kab. 10 val., organizuojamas FARNET

seminaras , skirtas visoms Lietuvos ŽRVVG ir tinklui apie sėmingus projektus ir Žuvininkystės

tinklo veiklą. Savo patirtimi dalinsis Estijos Respublikos atstovai.
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