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ASOCIACIJOS „VAKARŲ LIETUVOS  ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS  

VEIKLOS GRUPĖ“  NEEILINIO VISUOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS  

Nr. 2017/4,  

2017-10-15 

 

 

Susirinkimas vyko: 2017 m. spalio mėn. 15  d. 16.00 val., Klaipėdos g. 15, Gargždai 

 

Iš viso dalyvauja 13 narių iš 16, tai sudaro daugiau kaip 50 proc.. 

 

Visuotinio narių susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinkta Vilma Daukšienė, o susirinkimo 

sekretoriumi – Laima Narevičienė. 

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 

 

1. Projekto „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo problemos. 

2. Vakarų Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m. 

tvirtinimas. 

3. Dėl stojimo į asociaciją „Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinkas“ 

 

1. Klausimas. Projekto „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo problemos. 

 

Pasisako valdybos pirmininkė Vilma Daukšienė. Pirmininkė informuoja, kad vykdant projektą 

„Parengiamoji parama“, pagal kurią yra parengta strategija, gali atsitikti taip, kad asociacija neturės 

lėšų apmokėti 2 mokėjimo prašymui padengti. Taip pat informuoja, kad buvo kreiptasi į 

savivaldybes, kredito įstaigas paskolinti trūkstamą 6000 Eur sumą, tačiau gauti neigiami atsakymai. 

Iškelia klausimą, ką reikės daryti, jei paramos lėšos bus negautos, nes 2017-10-20 reikia teikti 

galutinį mokėjimo prašymą. 

 

Balsuota:  

Negavus paramos lėšų, teikti galutinį mokėjimo prašymą be išlaidų apmokėjimo pagrindžiančio 

dokumento. 

 

„Už“ - 13, „Prieš“ - 0, „Susilaikę“ - 0. 

 

2 klausimas.  Vakarų Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija iki 

2023 m. tvirtinimas. 

 

Pasisako valdybos pirmininkė Vilma Daukšienė. Pirmininkė informuoja, kad visuotinis 

susirinkimas turi patvirtinti parengtą VPS, kuri bus teikiama vertinimui. Su parengta VPS visi nariai 



supažindinti. 

 

Balsuota:  

Patvirtinti Vakarų Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją iki 2023 

m.. 

 

„Už“ - 13, „Prieš“ - 0, „Susilaikę“ - 0. 

 

Vakarų Lietuvos žuvininkystės ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m. 

patvirtinta. Asociacijos direktorius E.Narevičius įpareigojamas pateikti strategiją ir prie reikiamus 

dokumentus numatytoms institucijoms vertinimui. 

 

3 klausimas. Dėl stojimo į asociaciją „Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinkas“. 

 

Balsuota:  

Įstoti į asociaciją „Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinkas“. Paskirti atstovu 

direktorių Egidijų Narevičių, jam negalint dalyvauti – atstovaus valdybos narys Virginijus 

Eugenijus Kirsnickas. 

 

„Už“ - 13, „Prieš“ - 0, „Susilaikę“ - 0. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė       Vilma Daukšienė 

 

Susirinkimo sekretorė        Laima Narevičienė 

 

 

 

 

 




