
Svenrostos ZuvrtttttxvsrEs REGroNo vtETos vEtKLos cnupE
Kodas:303106606

Teisin6 forma:,Asociacija
Buveinds adresas: Palangos m. sav. Palangos m. Mokyklos g. 62 K3-35

vtsuoTtNto NARIU sustRtNKlMo pRoToKoLAS NR. 19
2018-10-09

Palanga, Sventoji

Susirinkimas jvyko 2018 m. spalio g d., pradZia 17 val.05 min., pabaiga 17 val.45
min.

Susirinkimo pirmininkas: Vaidas Simaitis,
Susirinkimo sekretorius: Rasa Kmitiend
15 viso balsavimo teisg turindiq nariq dalyvauja - 9 (devyni) i5 15 (penkiolikos)

nariq.
Bendras dalyviq skaiEius su dalyvaujandiais svediais ir darbuotojais 11

(vienuolika).
Susirinkimo vieta - Mokyklos g. 62, Palanga.

Susirinkime dalyvauja I (devyni) nariai. Tai sudaro 81,82 % visq balsq.
Susi rinkimo kvorumas yra, susirinkimas teis6tas.

Apie po-s6dZio vietq, laikq, darbotvarkg visuotinio nariq susirinkimo nariai buvo
informuoti Sventosios ZRWG istatuose numatyta tvarka.

DARBOTVARKE:
1. Del Asociacijos Sventosios ZRVVG valdybos nario keitimo;

SVARSTYTA:
1. Ddl Asociacijos Sventosios ZRWC valdybos nario keitimo :

Asociacijos pirmininkas V. Simaitis priistatd susirinkimo darbotvarkg, kurioje yra
vienas klausimas del T_arptautin6 Er5ketq augintojq asociacijos pateikto praSymo keisti
Asociacijos Sventosios ZRWC valdybos narj.

Balsavo: _9_ UZ; _0_ Prie5; _0_ Susilaikd.
Nutarta: Pritarti susirinkimo darbotvarkei bendru sutarimu.

lAsociaci Gva
Asociacijos pirmininkas V. Simaitis informavo Visuotinio susirinkimo narius, kad

2018 m. rugpjUcio 1d. i5 Tarptautinds Baltijos er5ketq augintojq asociacijos gautas
praSymas, kuriame Tarptautin6 Baltijos erSketq augintojq asociacija vietoje Rolando
Rum5o lgaliojame asociacijos pirm.ininkq Vytautq Mockq atstovauti ir ginti Tarptautines
Baltijos er5ketq augintojq interesus Sventosios,ZRWG valdyboje.

V. Kesminas: Susipa2ings su Tarptautirnds Baltijos er5ketq augintojq asociacijos
pateiktu praSymu, informuoju, kad tai yra tik paprastas parei5kimas, kuriame V. Mockus
praSo, pakeisti vienq valdybos nari kitu. Atkreipiu d6mesj, kad V. Mockus yra tik
asociacijos pirmininkas, jis n6ra nei UAB direktorius nei akcininkas. V. Mockus kaip
Tarptautinds Baltijos er5ketq asociacijos_ pirmininkas negali deleguoti savo asociacijos
nario j kitos asociacijos valdybos narius. Siame pra5yme ndra nurodyta kokiu pagrindu yra
keidiamas valdybos narys. Taip pat atkreipiu ddmesj, kad Sventosios ZnWC n6ra gavusi
R. Rum5o atsistatydinimo pra5ymo. Dabar Sventosios ZnWG Valdyboje yra 11 nariq,
kaip ir ivardinta Sventosios ZnWC Valdybos reglamente. Taip pat, vidovaujantis Li
Asociacijq jstatymu Nr. lX-1969 (2014 m. sausio 22 d., suvestind redakcija nuo 2018-01-

I



01) tik visuotinis asociacijos nariq susirinkimas gali deleguoti asociacijos narl atstovauti
asociacijq kitame juridiniame asmenyje. Kartu rsu pra5ymu t<eisil valdybbs narj V. Mockus
turdjo pateikti visuotinio ar valdybos nariq sursirinkimo (ei Tarptautines Baltijos er5ketq
augintojq asociacijos istatai nusako kitaip) protokolq, kuriuo remiantis praSoma keisti
valdybos nari su nurodyta ai5kia nario keitimo prieZastimi. U2 Sj pasiglymq esu ,,pRlES,,.
Asociacijos pirmininkas pasiU16 balsuoti uZ darbotvarkds klausimq, OenOru sutarimu.
V. Simaitis: palaikau V. Kesminq, tod6l, kad kars du mdnesiai vyista tokie veiksmai: vienu
praSymu V. Mockus atsiundia atsistatydinimo pra5ymE, o po keliq dienq v6l siundia
delegavimo pra5ymq.
V. Kesminas: Siulydiau apsvarstyti ar i5 viso relikia balsuoti. Nes yra netinkamai pateiktas
!9fy1e1tgs d6l pra5ymo keisti valdybos nari, arba balsuoti, kad nepriimti Sio dokumento,

la.lilaitjs: Tarptautine Baltijos er5ketq asor:iacija yra pateikusi prasymq, Sventosios
ZRWG visuotinis nariq susirinkimas gali pritarti arba-nepritarti. ponas it. Rumsas n€ra
pateikgs. atsistatydinimo pra5ymo i5 Sventosios ZnWC valdybos nariq, vadinasi
Sventosios ZRVVG valdyboje ndra laisvq vietq ! kurias gali deleguoti savo narius
Tarptautine Baltijos er5ketq asociacija. R. Rum5o at5a-ukimo i5 valdybos nariq
mechanizmo n6ra numatyta, toddl negalime jo ert5aukti.
V. Kesminas: V. Mockus yra asociacijos Tarptautind Baltijos er5ketq asociacija
pirmininkas, jis taip pat yra renkamas asmuo ir toddl jis negali vienasaliskai nurodineti kitai
asociacijai keisti valdybos nari, tai turi brlti visuotinio nariq susirinkimo sprendimas su
ai5kiai nurodyta keitimo prieZastimi.
M. Skritulskas: NeprieStarauju, fakti5kai prie 5io pra5ymo turi bgti prid6tas visuotinio nariq
susirinkimo prot_ok_olas, kuriame yra sprendimas; ddl nario keitimo. ir reikia gerai lvertinti ai
Sventosios ZRWG valdyba taip ir kaitalios vald'ybos narius kas du m€nesius.
R. Rum5as lnformuoju, kad V. Mockus telefonu pra5o 2018 m. rugpjUcio 1 d. prasymo
Sventosios ZnWC viiuotinio nariq susirinkimo nesvarstyti. Galime pateikti prasymq raStu.
M. Skritulskas: iSvardino argumentus, vadovaudamasis LR Asociacijq jstaiymu: valdybos
nariais deleguojami asmenys visuotinio nariq susirinkimo sprendimu; prie 201g-0-g-01
pra5ymo ndra prid6tas visuotinio nariq susirinkimo protokolas, kuriame nurodoma
valdybos nario keitimo prieZastis. N6ra R. Rum5;o atsistatydinimo praSymo.
V. Simaitis AtsiZvelgiant i anksciau i5sakytas mintis ir pateiktus argumentus darytina
iSvada:
. Sventosios ZnwG lstatai apibrdzia, kad valdybos nariai yra deleguojami;
' Tarptautine Baltijos.er5ketq augintojq asociacija 2018-05-03 visuotinio nariq susirinkimo

protokolas Nr. 18 jsventosios ZRwc valdybrq delegavo R. Rumsq;
' R. RumSo atsistatydinimo pra5ymo Sventosios ZnVVC iki 2018 m. spalio 9 d. n6ra

gavusi;

' 2018 m' rugpj0dio 1 d. Tarptautines Baltijo,s erSketq augintojq asociacijos pra5ymas
pateiktas be visuotinio nariq susirinkimo protokolo, taip-pat-nera prasyre'nrroOytq
valdybos nario keitimo prieZasciq;

Sirllau netenkinti Tarptautin6s Baltijos erilketq augintojq asociacijos pra5ymo d6l
valdybos nariq keitimo.

Balsavo: _9_ UZ; _0_ prie5; _0_ Susilaikd.
NUTARTA:

Netenkinti Tarptautin6s Baltijos
nariq keitimo.

er5ketq augintojq asociacijos pra5ymo del valdybos

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretord

Vaidas Simaitis

Rasa Kmitiene


