svnnrosros zuvINrNKysrES REGroNo vrETos vEIKros cRUpE
Kodas:303106606
Teisine form:r: Asociacija
Buveines adresas: Palangos m. sav. palangos m. Mokykl os g. 62 K3-3S

Valdybos posddis ivyko 20Lg m. spalio 1 d., pradiia 12 val. 0S

mln.

nariq.

Pos6diio pirmininkas: Vaidas Simaitis.
Pos6dlio sekretorius: Rasa Kmitien6
I5 viso balsavimo teisg turintiq nariq dalyvauia

-9(

Bendras dalyviq skaitius su dalyvaujantiais svediais
(vienuolika).
Posddiio vieta - Molryklo s g. 6Z,palanga.
Valdybos posedyie dalyvauia 9 (devyni) nariai. Tai
Posddlio krrorumas yra, susirinkimas teisdtas.
Apie_ posddiio d"tq, laikq, darboWarkq valdybos na
sventosios ZRWG valdybos darbo reglamente numat5rta tvarka.

in., pabaiga L2val.45

i5 11 (vienuolikos)

darbuotoiais Ll

8L,82

%o

visq balsq.

buvo informuoti

DARBOTVARKE:

1. Kvietimo Nr. 4 VPS priemonds ,,Regioniniq

ivejybos

puosel6jimas". Nr.

BIVP-AKVA-SAVA-4 dokumentq paketo svarstymas.
2. Del Sventosios ZRWG Valdyboinariq keitimo.
3. Kiti klausimai.

SVARSTYTA:
Valdybos nariq posddZio darbotvarkds klausimas:

Asociacijos pirmininkas V. Simaitis pristat6 posedZio
pirmininkas pasirild balsuoti ui darbotvarkds klausimus, bendru
Balsavo: _9_Uil; _0_ Prie5;_0_ Susilaike.

Nutarta: pritarta 20LB m. spalio

1 d. Sventosios

rkQ. Asociacijos
valdybos posddZio

darboWarkei.

Sventosios ZnWC Vietos pldtros strategijos administrator6 Ramund Urbonien6
pristatd Kvietimo Nr. 4 vPS priemonds,,Regioniniq ivejybos tradicijq
rjimas". Nr. BIVPAKVA-SAVA-4 Finansavimo s4lygq apra5q su priedais, paai5kino Para
teikimo galimybes.
Valdybos nariui V. Kesminui pasiteiravus apie galimus pa
ius R. Urboniend
paaiBkino kas gali teikti parai5kas viesieji juridiniai asmenys: nevy
organizacija,
bendruomenind organizacija, vie5oji istaiga, savivaldyb6s istaiga, registruoti Sventosios
ZnWC teritorijoje.

2

R. Urbonien6 informavo, kad Vietos projektq parai5kos priimamos iS parei5kejo ar jo
igalioto asmens asmeni5kai Sventosios ZRwc blstineje adresu Kretingos g. iz-to,Lr-oorjs
Palanga, pries tai informavus Kvietime Nr. 4 nurodytaii telefonais.

Valdybos pirmininkas Vaidas Simaitis pasirile Valdybos nariam balsuoti ui,

pasitlymE.

Balsavo: _9_U2;_0_ prieS;

_0_

Si

Susilaike.

Nutarta: PaMrtinti Kvietimo Nr. 4 VPS priemon6s ,,Regioniniq Zvejybos tradicijq

puoselejimas". Nr. BIVP-AKVA-SAVA-4 dokumentq paketui.

2.

Del Sventosios ZRWG Valdybos narir4 keitimo

Sventosios ZRWC
pirmininkas V. Simaitis paaiSkino darbotvark6s z
-Valdybos
klausimo ,,Ddl Sventosios ZnWC
Valdybos nariq keitimo" itraukimo i valdybos posddiio
darbotvarkg b[tinum4: 2018 m. rugpjridio 1 d. buvo gautas Tarptautines fattilos er}ketq
augintojq asociacijos parei5kimas, kuriame.Tarptautine Baltijos ersk"tq augintojq asociacija
keidia igaliojimus atstovauti jq Sventosios ZRWC Valdyboje ir susirinkimuose (pareiskimo
kopija pridedamaJ.
Pirmininkas informavo, kad pagal Sventosios iuvininkystds regiono vietos veiklos
grupds istatus valdybos nar[ gali rinkti arba at5aukti i5 pareigq tik auli5diausias asociacijos
organas - visuotinis nariq susirinkimas. Toddl Sventosios ZRWC Valdybos pirmininkas V.
Simaitis pasille su$aukti visuotini Sventosios ZnWC nariq susirinkim qZOLBm. spalio 9
d. L7 val., numatant susirinkimo viet4 - Molryklos g.6L,palanga.

Valdybos pirmininkas Vaidas Simaitis pasille Valdybos nariam balsuoti

pasiElymE.

ut

5i

Balsavo: _9_Uil;_0_ Prie5; _0_ Susilaike.
Nutarta: 2018 m. spalio 9 d.17.00 val. organizuoti Visuotini nariq susirinkimq adresu:
Mokyklos g. 62, Palanga.

3.

Kiti klausimai:

Valdybos pirmininkas V. Simaitis informavo Sventosios ZnWC Valdybos narius apie
tai, kad Tarptautine erSketq augintojq asociacija pateike Zemds [kio ministerijai skund4,
kurio pasekoje Nacionaline mokejimo agent[ra kartu su Zem6s tikio ministerija atlieki
Sventosios ZRWG veiklos auditq. Sventosios ZRWC yra pateikusi visus veiklos dokumentus
Nacionalinei mokejimo agent[rai prie Zem6s [kio ministerijos pagal pateiktq uZklausq.
Pirmininkas taip pat informavo apie Kvietimo Nr. 3 pagal priemonq ,,Zvejybos
selrtoriaus atstovq bendradarbiavimas ivairinant ekonominq veiklq" fkodas BIVP-AKVA-

PosedZio pirmininkas

Vaidas Simaitis

\
Rasa Kmitiend

