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    ASOCIACIJOS “VIDMARĖS“ 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS NR. 1 
2018 m. balandžio 23 d. 

Neringa 

 

Visuotinis narių susirinkimas įvyko 15.00 val. – 16.30 val. 

Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja asociacijos nariai pagal pridedamą sąrašą. 

Asociacijoje yra 25 nariai. Iš viso dalyvauja 14 balsų. Kvorumas yra, vadovaujantis LR 

Asociacijų įstatymo 8 str. 8 punktu. 

Svečio teisėmis susirinkime dalyvauja Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, 

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šveikauskas,  

asociacijos „Vidmarės“ projektų vadovė Rasa Stankutė, prezidentė Rasa Baltrušaitienė. 

Visuotinio narių susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinkta Rasa Baltrušaitienė, 

prezidentė, o susirinkimo sekretoriumi – Rasa Stankutė, projektų vadovė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

SVARSTYTA: Susirinkimo darbotvarkė. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl asociacijos „Vidmarės“ veiklos ir finansinės ataskaitos už 2017 metus.   

2. Dėl asociacijos „Vidmarės“ valdybos ataskaitos už 2017 metus. 

3. Dėl Neringos savivaldybės asmens į valdybą delegavimo. 

4. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2017 metus. 

5. Dėl asociacijos „Vidmarės“ turto priežiūros sutarties. 

6. Papildomi klausimai: 

6.1. Dėl pritarimo atleisti 5 asociacijos „Vidmarės“ narius – Neringos savivaldybės 

administracija, VŠĮ „Vėjų nerija“, asociacija „Neringos jaunimo apvalusis stalas“, 

bendruomenė „Neringos forumas“, asociacija „Juodkrantės bendruomenė“ – nuo 

metinio nario mokesčio už 2018 metus. 

6.2. Dėl tvarkos ir talkos žvejų sandėlyje, adresu Purvynės g. 12, Neringa. 

 

PRITARTA BENDRU SUTARIMU. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl asociacijos „Vidmarės“ veiklos ir finansinės ataskaitos už 2017 

metus. 
 

Susirinkimo pirmininkė Rasa Baltrušaitienė pristatė susirinkimo dalyviams 2017 metais 

nuveiktus pagrindinius asociacijos „Vidmarės“ darbus, parengtą finansinę ataskaitą. Vaidas 

Venckus paprašė detalizuoti, kiek 2017 metais buvo surinkta nario mokesčio ir kokios buvo 

patirtos išlaidos. Rasa Baltrušaitienė akcentavo, kad iš surinkto nario mokesčio nebuvo išlaidų 

einamiesiems ūkiniams reikalams. V. Venckus paklausė, ar yra įvykdytas Valdybos nutarimas 

dėl prezidentės įpareigojimo informuoti asociacijos narius dėl nesumokėto nario mokesčio. R. 

Baltrušaitienė informavo, kad yra išsiųsti raginimo raštai skolininkams, atsakymo nesulaukta, 

mokėjimų – taip pat. V. Venckus pasiūlė susirinkimo nariams vadovaujantis asociacijos įstatų 

25.2 punktu pašalinti asociacijos narius K. Lisovskio įmonę ir UAB „Marių kelmukas“ iš 

asociacijos narių. 

 

BALSAVO: UŽ - 14 BALSAI; PRIEŠ - 0; SUSILAIKĖ - 0. 

 

NUTARTA: 

1.1.Pritarti asociacijos „Vidmarės“ veiklos ir finansiniai ataskaitai už 2017 metus. 

1.2. Pašalinti UAB „Marių kelmukas“ ir K. Lisovskio įmonė iš asociacijos „Vidmarės“ 

narių. 

Nutarimai priimti vienbalsiai. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl asociacijos „Vidmarės“ valdybos ataskaitos už 2017 metus. 

 

Valdybos pirmininkas Vaidas Venckus pristatė 2017 metų valdybos darbo ataskaitą. Jis 

atkreipė susirinkimo dalyvių dėmesį į posėdžių lankomumą, akcentavo svarstytų ir priimtų 

sprendimų svarbą asociacijai, valdybos narių darbo efektyvumą, sprendžiant klausimus.   

 

BALSAVO: UŽ - 14; PRIEŠ - 0; SUSILAIKĖ - 0. 

 

NUTARTA: 
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Pritarti asociacijos „Vidmarės“ valdybos ataskaitai už 2017 metus. 

    Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl Neringos savivaldybės asmens į valdybą delegavimo. 

 

Rasa Baltrušaitienė informavo, kad 2017 metais išrinkus ją asociacijos prezidente, 

vadovaujantis įstatais, ji neturi teisės būti deleguota į asociacijos valdybą. Todėl 2017 metų 

spalio 19 d. pateikė prašymą valdybai atleisti ją iš valdybos narių bei informavo Neringos 

savivaldybės administraciją dėl naujo nario delegavimo. Neringos savivaldybės taryba 2018 m. 

sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-10 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. 

sprendimo Nr. T1-159 „Dėl atstovų delegavimo į asociacijos „Vidmarės“ valdybą“ pakeitimo“ į 

asociacijos „Vidmarės“ valdybą delegavo savivaldybės tarybos narį Vaidą Venckų, Neringos 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Sigitą Šveikauską, Neringos savivaldybės 

administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus specialistę Indrę Kairytę. Vadovaujantis 

asociacijos įstatų 50 punktu, šias kandidatūras privalo patvirtinti visuotinis susirinkimas.  

 

BALSAVO: UŽ - 14; PRIEŠ - 0; SUSILAIKĖ - 0. 

 

NUTARTA: 

Pritarti Neringos savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus 

specialistės Indrės Kairytės kandidatūrai į asociacijos „Vidmarės“ valdybos narius. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2017 metus. 

 

Projektų vadovė Rasa Stankutė pristatė susirinkimo dalyviams vietos plėtros strategijos 

metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2017 metus duomenis, trumpai pristatė vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo etapus bei esamą situaciją. 

 

BALSAVO: UŽ - 14; PRIEŠ - 0; SUSILAIKĖ - 0. 

 

NUTARTA: 

Pritarti vietos plėtros strategijos metinei įgyvendinimo ataskaitai už 2017 metus. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

5. SVARSTYTA: Dėl asociacijos „Vidmarės“ turto priežiūros sutarties. 
Rasa Baltrušaitienė sakė, kad Neringos savivaldybės administracija 2017 m. kovo 6 d. 

panaudos sutartimi Nr. V31-23 asociacijai „Vidmarės“ perdavė neatlygintinai naudoti ilgalaikį 

turtą, įgytą įgyvendinus projektą „Prieplaukos aptarnavimo pastato žvejų reikmėms aprūpinimas 

šiuolaikiška įranga“. Ji sakė, kad nesant asmens, atsakingo už šio turto tinkamą naudojimą, 

įranga genda, ją sunku tinkamai prižiūrėti ir eksploatuoti. Todėl būtina minėtą įrangą pavesti 

prižiūrėti vienam asmeniui, sudarant su juo turto priežiūros sutartį ir nustatant minėtos įrangos 

naudojimosi sąlygas. Todėl yra parengtas ilgalaikio turto priežiūros sutarties projektas. Pasisakė 

du asociacijos nariai – D. Sereikos individuali įmonė ir A. Spirgio žuvies perdirbimo ir 

realizacijos įmonė, kurie norėtų imtis turto priežiūros. A. Spirgys akcentavo, kad jį domintų tik 

organinių atliekų kompostavimo įrenginio priežiūra. Asociacijos nariai pasiūlė perimti įrangos 

priežiūrą D. Sereikos individualiai įmonei ir susitarti dėl organinio atliekų kompostavimo 

įrenginio naudojimosi su A. Spirgio žuvies perdirbimo ir realizacijos įmone.  



4 
 

 

BALSAVO : UŽ - 12; PRIEŠ - 0; SUSILAIKĖ - 2. 

 

NUTARTA: 

5.1.Patvirtinti asociacijos „Vidmarės“ turto priežiūros sutartį; 

5.2. Pavesti asociacijos „Vidmarės“ prezidentei sudaryti turto priežiūros sutartį su vienu 

asociacijos nariu. 

  

6.1. SVARSTYTA: Dėl pritarimo atleisti 5 asociacijos „Vidmarės“ narius – Neringos 

savivaldybės administracija, VŠĮ „Vėjų nerija“, asociacija „Neringos jaunimo 

apvalusis stalas“, bendruomenė „Neringos forumas“, asociacija „Juodkrantės 

bendruomenė“ – nuo metinio nario mokesčio už 2018 metus. 

BALSAVO: UŽ - 14; PRIEŠ - 0; SUSILAIKĖ - 0. 

 

NUTARTA: 

Atleisti 5 asociacijos „Vidmarės“ narius – Neringos savivaldybės administraciją, VšĮ „Vėjų 

neriją“, asociaciją „Neringos jaunimo apvalusis stalas“, bendruomenę „Neringos forumas“, 

asociaciją „Juodkrantės bendruomenė“ – nuo metinio nario mokesčio už 2018 metus.  

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

6.2. SVARSTYTA: Dėl tvarkos ir talkos žvejų sandėlyje, adresu Purvynės g. 12, 

Neringa. 

 

Rasa Baltrušaitienė sakė, kad balandžio mėnuo yra švaros ir tvarkos mėnuo, todėl būtina 

sušaukti talką žvejų sandėlyje adresu Purvynės g. 12, Neringa, kurios metu būtų sutvarkyta ne tik 

sandėlio teritorija, bet ir marių pakrantė. A. Kazlauskas pasiūlė talką sukviesti balandžio 24 d. 

17.00 val. 

Balsavimui neteikta. 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkė       Rasa Baltrušaitienė 

 

 

Susirinkimo sekretorė        Rasa Stankutė 

 

 

 

 

 

  


