
PROTOKOLAS
2020 m. spalio 21 d. 10 vai.

UAB „Rovaltra“ Stasio Krasausko g. 27, 
Žemaitkiemio k., Kauno r. sav.

Posėdžio pirmininkas -  Vigantas Indrašius 
Posėdžio sekretorius -  Agnė Indrašienė

LIETUVOS SUNKIŲJŲ ARKLIŲ VEISLES 
AUGINTOJŲ ASOCIACIJOS

Valdybos narių susirinkimas

Posėdyje dalyvavo: Vigantas Indrašius, Algirdas Taroza, Edgaras Jeninas, Rima Strazdienė, Kazys 
Trota.

Darbotvarkė:
1. Revizijos komisijos protokolų ir sprendimų už 2020 metus aptarimas.
2. Dėl Andriaus Griežės 2020 m. spalio 24 d. šaukiamo visuotinio narių suvažiavimo.
3. Dėl naujo administratoriaus tvirtinimo ir lėšų skyrimo darbo priemonėms įsigyti.
4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo aptarimas.
5. Dėl Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislės kumelių ir eržilų DNR mėginių

paėmimo ir darbo organizavimo.

1. Svarstyta: Revizijos komisijos protokolų ir sprendimų už 2020 metus aptarimas.
Kadangi Revizijos komisija jokių protokolų ir sprendimų už 2020 metus nepateikė, todėl šis

klausimas nebuvo svarstomas.

2. Svarstyta: Dėl Andriaus Griežės 2020 m spalio 24 d. šaukiamo visuotinio narių
suvažiavimo.

Valdyba nemato pagrindo šaukti visuotinį narių suvažiavimą, kadangi Revizijos komisija 
nepateikė Valdybai finansinės atskaitomybės tikrinimo protokolo ir Raseinių rajonas paskelbtas 
karantino zona, kurioje visi renginiai yra draudžiami.

Balsuota:
“ Už” -  3 ( trys) balsai;

“Prieš” -  nebuvo;
“ Nebalsavusių”- 2 ( du) balsai.
Nutarta: Suvažiavimą skelbti negaliojančiu, nes 2021 metų pradžioje bus 

organizuojamas visuotinis narių suvažiavimas, kuriame bus galima aptarti visus keliamus 
klausimus.

3. Svarstyta : Naujo administratoriaus tvirtinimas
Prezidentas Vigantas Indrašius pristatė tvirtinimui naują administratorę- Aureliją 

Aksomaitytę.
Balsuota:
“ Už” -  3 ( trys) balsai;

“Prieš” -  nebuvo;
“ Nebalsavusių”- 2 ( du) balsai.
Nutarta: Sudaryti terminuotą darbo sutartį su Aurelija Aksomaitytę nuo 2020 m. 

lapkričio 3 d. ir nustatyti 3 mėnesių bandomąjį laikotarpį.

4. Svarstyta : Lėšų skyrimo darbo priemonėms įsigyti.
Siūloma skirti nedaugiau 1000,00 eurų kompiuterio, spauzdintuvo, telefono aparato ir sim 

kortelės įsigijimui.
Balsuota:
“ Už” -  5 ( penki) balsai;
“Prieš” -  nebuvo;
“ Nebalsavusių”- nebuvo.



5. Svarstyta: Ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
Kadangi ilgalaikis turtas yra nusidėvėjęs , o Konica Minolta 163 daugiafunkcinis įrenginys ir 

Nešiojamas kompiuteris ASUS KF + pelė Logitech yra nebetinkami naudoti veikloje.
Pasiūlyta balsuoti už naujo kompiuterio ir spauzdintuvo su kopijavimo funkcija įsigyjimą. 

Balsuota:
“ Už” -  5 ( penki) balsai;

“Prieš” -  nebuvo;
“ Nebalsavusių”- nebuvo
Nutarta: Reikiamas priemones įsigyti.

6. Svarstyta: Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislės kumelių ir eržilų DNR 
mėginių paėmimas ir darbo organizavimas.

Yra pateikta Paraiška gauti finansavimą pagal pagalbos veislininkystei taisykles gyvūnų 
genetinės kokybės nustatymui 214 vnt. DNR mėginių, kuriuos reikia paimti i, pristatyti į 
laboratoriją.

Darbą atlikti siūlomas Dalius Jukna, apmokant už darbą 200,00 eurų ir kompensuojant kuro 
išlaidas: 8 ltr. /100 km.

Balsuota:
“ Už” -  5 ( penki) balsai;
“Prieš” -  nebuvo;
“ Nebalsavusių”- nebuvo
Nutarta: Už DNR mėginių paėmimą Daliui Juknai skirti 200,00 eurų ir kompensuoti 

kelionės išlaidas: 8 ltr./100 km.
Iš UAB “Lietuvos žirgynas” vertintų stambiųįų žemaitukų eržilų paimti DNR mėginius

tyrimui.
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