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VALDYBOS NARIU ELEKTRONINIO BALSAVIMO PROTOKOLAS NR. 1
2018 m. rugpjldio 3 d.

Sventoji

Valdybos nariq elektroninis balsavimas [vyko 2018 m. rugpj[dio Z-3 d.,pradZia ZOIB-
08-02 16 val. 00 min., pabaiga 2018-08-03 16,00 val.

Elektroninio balsavimo pirmininkas: Vaidas Simaitis.
Elektroninio balsavimo sekretorius: Rasa Kmitiene
I5 viso balsavimo teisq turintiq nariq dalyvavo - B (a5tuoni) i5 tl ( vienuolikos )

nari,q.
Balsavimas vyko: Elektroniniu bldu [EI. pa5tu)

Valdybos nariq elektroniniame balsavime dalyvavo I (a5tuoni) nariai. Tai
sudatro 72,73 %o visq balsq, Valdybos nariq kvorumas yra, balsavimas teisetas.

DARBOTVARKE:

1. Sirilymas: Nustat5rti Kvietimo Nr. 3 priemonds ,,Zvejybos sektoriaus atstovrl
bendradarbiavimas [vairinant ekonominq veiklq" Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1 galiojimo terminE
nuo 2018-08-06 iki 2018-09-10.

2018 m. liepos 25 d. Sventosios ZnWC valdybos posedyje svarstant klausimq ,,Kvietimo Nr. 1 priemones ,,Zvejybos sektoriaus atstovrl bendradarbiavimas ivairinantekonominq veikl4" Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1 eigos svarstymas" pasi[lytam naujo kvietimo
terminui buvo netiksliai apskaidiuotas kvietimo galiojimo terminas. Kvietimo galiojimo
terminas nuo liepos 30 d. iki rugpjudio 24 d.

Vadovaujantis ,,Zvejybos ir akvakultlros vietos projektq, igyvendinamq pagal Lietuvos
Zuvininkystes sektoriaus 2014-ZO2O metq veiksmq programos priemonq ,,Vielos pldtros
strategijq igyvendinimas" administravimo taisykliq 46.5 punktu : ,,Kvietimo teikti vietos
projektus galiojimo data fnuo ,,metai-menuo- diena ir valanda" iki ,,metai- menuo - diena ir
valanda)' Kvietimas teikti vietos projektus turi galioti ne maZiau kaip menes[ ir ne daugiau
kaip 2 menesius".

Siekiant paskelbti Kvietim4 Nr. 3, vadovaujantis ,,Zvejybos ir akvakultrjros vietos
projektq, igyvendinamq pagal Lietuvos Zuvininkystes sektoriaus 2014 -ZOZO metq veiksmq
programos priemong,,Vietos pl6tros strategijq igyvendinimas" administravimo taisykliq 5B ii59 punktais ir Sventosios Zuvininkyst.r ,iuior veiklos grup6s valdybos reglamento,pawirtinto 20L6 m. birZelio 30 -d. posddzio protokolu Ni. i-t, 13 punktu piskelbtas
Sventosios Znwc. valdybos nariq sprendimo del Kvietimo Nr. 3 p.i!.ore, ,Z;;1,|;;;sektoriaus atstovtl bendradarbiavimas ivairinant ekonominq veiklq" Ni. glVp-eKVA-SAVA-1
galiojimo terminq nuo 2018-08-06 iki 2018-09-10 elektroninis balsivimas.

2018 m' rugpj[dio 3 d. 16,00 val. i Sventosios Znwc elektroninio pasto deZutq
buvo gauti 9 lai5kai su Elektroninio balsavimo uzpildytomis formomis.
ISspausdinus ir suskaiiiavus pateiktus balsus:



2

Balsavo: _8_ Ui; _0_ prie5; _0_ Susilaike 0 .

lr::y: 11 krJ:lyq atiduotibatsq elektroniniu budu, gaura B atsatr<ymai.

l,lf::'::l*; "{aru.r'",,.iJ ;;il;;i,"" r"r.,r,i.i ;ffiilliffi nepateLe.Nutarta: Bendru sutarimu b.uvo pritarta pasiiilymui:
Kwietimo Nr' 3 priemon6s,,Zvejybos setioriaus atstovq bendradarbiavimas ivairinantekonominq veikl4" Nr. BIVp-AKVA-SAVA- 1 terminq nuo 2018-08-06 iki 2018-09-10.
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