
LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS REGIONŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO

(LŽRVVGT) VALDYBOS SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

2017 m. Gruodžio13 d.

Vilnius

LŽRVVGT Valdybos susirinkimas įvyko 2017 m Gruodžio13 d.12.00 val.,

Konarskio g. Nr.49-615, Vilnius.

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

4. Arvydas Veikšra , Zarasų-Visagino VVG (dvisektorė),

5. Ligita Smagurauskienė Ignalinos VVG (dvisektorė).

Kiti Susirinkimo dalyviai:

1. T. Petrokienė , Raseinių r. ŽRVVG,

2. K. Vaičaitis, Šiaulių ŽRVVG,

3. L.Štelbienė, ŽRVVG „VILKAUDA“

DARBOTVARKĖ:

1. Naujų narių prėmimas.

2. Dėl LŽRVVGT Valdybos darbo reglamento.

3. Nario mokestis.

4. Lėšų poreikis 2018 m.

5. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir sekretorės rinkimai.

Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Vaidas Šimaitis - LŽRVVGT pirmininkas , o susirinkimo

sekretore – Loreta Štelbienė, tinklo administratorė visuomeniniais pagrindais.

BALSAVIMO REZULTATAI: Už - visų Susirinkimo dalyvių sutarimu.

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

sekretore – Loreta Štelbienė, tinklo administratorė visuomeniniais pagrindais.

SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkė.

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

ir visiems tinklo nariams.

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

NUTARTA. Pritarti Susirinkimo darbotvarkei.

1.SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas.

Susirinkimo pirmininkas V. Šimaitis informavo , kad pateiktas:

3.1. Vakarų Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupės prašymas tapti LŽRVVGT nariu . Prie

prašymo pridėti visi reikalingi dokumentai: neeilinio visuotinio narių susirinkimo protokolas

Nr.2017/4, dalyvių sąrašas ir įstatų kopija.

L. Smagurauskienė pasiūlė į sekantį LŽRVVGT Valdybos ar Visuotinį narių susirinkimą pakviesti

Vakarų Lietuvos ŽRVVG prisistatyti.

A. Gylys priminė , kad kol kas negauta tinklo veiklai jokių lėšų , todėl siūlymas būsimam nariui

susimokėti nario metinį mokestį iki gruodžio 25 d. kaip numatyta tinklo dokumentuose.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti , kad Vakarų Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupė

būtų priimta LŽRVVGT nariu ir pakviesta prisistatyti sekančiame susirinkime bei susimokėtų nario

mokestį iki gruodžio 25 d..

BALSAVIMO REZULTATAI: Už – 3 balsai. Prieš – 2 balsai; Susilaikę – 0 balsų.

NUTARTA. Priimti Vakarų Vakarų Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupę LŽRVVGT nariu ir

pakviesti prisistatyti sekančiame LŽRVVGT Valdybos ar Visuotinį narių susirinkime ir susimokėti

nario mokestį iki 2017 m. gruodžio 25 d..

3.2.Asociacijos „VIDMARĖS“ prašymas tapti LŽRVVGT nariu. Prie prašymo pridėti visi

reikalingi dokumentai: asociacijos „VIDMARĖS“ Valdybos posėdžio 2017-12-04 protokolas Nr.6,

įstatų kopija.

L. Smagurauskienė taip pat pasiūlė į sekantį LŽRVVGT Valdybos ar Visuotinį narių susirinkimą

pakviesti asociaciją „VIDMARĖS“ prisistatyti. A. Gylys pasiūlė būsimam tinklo nariui irgi

susimokėti nario mokestį iki gruožio 25 d.

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

NUTARTA. Priimti asociaciją „VIDMARĖS“ LŽRVVGT nariu ir pakviesti prisistatyti sekančiame

LŽRVVGT Valdybos ar Visuotinį narių susirinkime ir susimokėti nario mokestį iki 2017 m. gruodžio

25 d.

2.SVARSTYTA. Dėl LŽRVVGT Valdybos darbo reglamento.
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Susirinkimo pirmininkas V. Šimaitis informavo , kad ne visada visi Valdybos nariai gali atvykti į

Valdybos posėdžius , todėl praeitame Valdybos posėdyje buvo pasiūlyta paruošti Valdybos darbo

reglamento projektą. Su paruoštu projektu visi susipažino ir prašome balsuoti už paruoštą projektą.

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

NUTARTA. Pritarti paruoštam LŽRVVGT Valdybos darbo reglamentui.

3. SVARSTYTA. Nario mokestis.

Susirinkimo pirmininkas V. Šimaitis priminė , kad praeitame LŽRVVGT Valdybos posėdyje buvo

nutarta, kad reiktų susimokėti nario mokestį iki lapkričio 25 d, nes tinklas turi tam tikrų išlaidų, o

lėšų veiklai neturi. Nutarus, kad visiems nariams dar kartą priminti apie nario mokesčio

sumokėjimą elektroniniu paštu visiems nariams dar kartą buvo priminta , tačiau ne visi nariai

susimokėjo nario mokestį. Be to priminė, kad tos ŽRVVG , kurios 2007-2013 m. programiniu

periodu įgyvendino Vietos plėtros strategijas, 2014-2020 m. programiniame periode, buvo nutarta

atleisti nuo nario mokesčio.

Šiuo metu nario mokestį sumokėjo: Šventosios ŽRVVG, Ignalinos r.VVG,Šiaulių ŽRVVG,

Raseinių r. ŽRVVG,Utenos VVG, Šilutės ŽRVVG“Žuvėjų kraštas“.

A.Veikšra pasiūlė parengti narių šalinimo iš tinklo tvarką, ne tik dėl nario mokesčio nemokėjimo ,

bet ir dėl kitų poelgių nesuderinamų su LŽRVVGT veikla.

S. Šimaitis pasiūlė pakartotinai kreiptis į narius dėl mokesčio.

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

NUTARTA. Pritarta dar kartą kreiptis į LŽRVVGT narius dėl nario mokesčio sumokėjimo iki

2017.12.25 ir parengti LŽRVVGT narių šalinimo tvarką.

4.SVARSTYTA. LŽRVVGT lėšų poreikis 2018 m.

Susirinkimo pirmininkas V. Šimaitis dar kartą 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.Kad „Techninės paramos“ įgyvendinimo taisyklių nuostatos yra taisytinos

sutinka ir ŽŪM žuvininkystės departamento atstovai. Daug kartų derinus LŽRVVGT lėšų poreikį

2018 m. buvo pasiūlyta koreguoti „Techninės paramos“ įgyvendinimo taisyklių 15.2 ir 15.6

punktus ir pagal tai buvo pateiktas paruoštas LŽRVVGT lėšų poreikis 2018 m. Kelis kartus tai

buvo svarstyta ŽUM Valdymo komitete, tačiau nebuvo pritarta įgyvendinimo taisyklių keitimams.

Žuvininkystės departamentas siūlo pateikti lėšų poreikį pagal dabar galiojančias taisykles, o po

mėnesio siūlyti keisti taisyklių nuostatas.Žinant , kad tinklui skirtos lėšos bus skiriamos iš ES




	4_Protokolas_VALDYBA_2017-12-13
	4PROTOKOPASKUTINISPSL.PASIRASYTAS



