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Asociacijos „Vidmarės“ 

 nariams pagal sąrašą: 

 

 

KVIETIMAS 

2017-02-24, Nr. 1 
 

Informuojame, kad vadovaujantis asociacijos „Vidmarės“  įstatų 35 p., š.m. kovo 9 d. 

(ketvirtadienį) 14.00 val. asociacijos buveinėje Taikos g. 2, Nidoje, Neringoje, įvyks asociacijos 

„Vidmarės“ Eilinis visuotinis narių susirinkimas. 

Kviečiame Jus dalyvauti susirinkime arba įgalioti atstovą, kuris turėtų teisę balsuoti pagal 

asociacijos „Vidmarės” įstatus. 

 

SIŪLOMA DARBOTVARKĖ 
 

1. Dėl asociacijos „Vidmarės“ veiklos ir finansinės ataskaitos už 2016 metus tvirtinimo; 

2. Dėl susipažinimo su asociacijos „Vidmarės“ valdybos ataskaita už 2016 metus; 

3. Dėl supažindinimo su įgyvendinto projekto „Neringos žuvininkystės plėtros strategijos 

parengimas“ ataskaita; 

4. Dėl naujų narių vienkartinio stojamojo 50 Eur (penkiasdešimties eurų) juridiniams 

asmenims ir 30 Eur (trisdešimt) fiziniams asmenims dydžio mokesčio nustatymo; 

5. Dėl metinio 50 Eur (penkiasdešimties eurų) juridiniams nariams ir 30 Eur (trisdešimties) - 

fiziniams nariams dydžio mokesčio nustatymo; 

6. Dėl asociacijos „Juodkrantės bendruomenės“ priėmimo į asociacijos „Vidmarės“ narius; 

7. Dėl pritarimo atleisti asociaciją „Juodkrantės bendruomenė“ nuo stojamojo nario 

mokesčio; 

8. Dėl pritarimo atleisti 4 (keturis) asociacijos „Vidmarės“ narius – VšĮ „Vėjų Nerija“, 

asociacija „Neringos jaunimo apvalusis stalas“, Nidos bendruomenė „Neringos forumas“, 

asociaciją „Juodkrantės bendruomenė“ – nuo metinio nario mokesčio už 2017 metus; 

9. Dėl supažindinimo su vertinimo metu patikslinta „Neringos žvejybos ir akvakultūros 

regiono vietos plėtros strategija 2016-2020 m.“ ir projekto įgyvendinimo eiga; 

10. Dėl projekto administruosiančių darbuotojų pareigybių  - projekto vadovo, projekto 

administratoriaus, projekto finansininko ir viešųjųjų ryšių specialisto - nustatymo; 

11. Dėl Editos Rimkės priėmimo į projekto vadovo pareigas nuo projekto paramos sutarties 

pasirašymo iki projekto pabaigos ir įgalioto asmens, pasirašysiančio darbo sutartį, 

nustatymo; 

12. Dėl Editos Rimkės priėmimo į projekto viešųjų ryšių specialisto pareigas nuo projekto 

paramos sutarties pasirašymo iki projekto pabaigos ir įgalioto asmens, pasirašysiančio 

darbo sutartį, nustatymo; 

13. Dėl asociacijos „Vidmarės“ 2016-06-02 Visuotinio narių susirinkimo Nr. 2 3.1. nutarimo 

„Patalpas (pažymėtas indeksais 1-2 ir 2-2) naudoti asociacijos „Vidmarės“ projekto 

administravimui“ naikinimo ir šios patalpos perdavimo žvejams;  

14. Dėl projekto administravimui skirtų patalpų; 

15. Dėl įrangos pajungimo ir cecho įkūrimo asociacijos „Vidmarės“ panaudos sutartimi Nr. 

V31-141 naudojamame pastate (adresu Purvynės g. 12 Neringa); 

16. Dėl pasiūlymų pateikimo sklypo, esančio šalia pastato (adresu Purvynės g. 12, Neringa), 

sutvarkymui; 

17. Papildomi klausimai. 

 

 

Prezidentė                                                                     Edita Rimkė 

mailto:vidmares@gmail.com


Asociacijos  „Vidmarės“ narių sąrašas: 
 

1. A. Noro perdirbimo įmonė 

2.  Evals Gedgaudo įmonė 

3. Edvardo Stulgaičio įmonė 

4. S. Pociaus gintaro apdirbimo ir realizavimo įmonė 

5. V. Chlebavičiaus personalinė įmonė 

6.  Antano Šimkevičiaus įmonė 

7. J. Šato žuvies apdirbimo įmonė 

8. Z. Kairio firma 

9. V. Šinkonio įmonė 

10. Alvido Kazlausko įmonė 

11. UAB "Marių kelmukas" 

12. Neringos savivaldybės administracija 

13. UAB „Preilis“ 

14. Kęstučio Lisovskio įmonė 

15. Arūno Grigaičio firma 

16. Z. Lubio personalinė įmonė 

17. A. Spirgio žuvies perdirbimo ir realizacijos įmonė 

18. Edgaras Smolskis 

19. Daliaus Sereikos įmonė 

20. Arvydas Švagždys 

21. VšĮ "Vėjų Nerija" 

22. Asociacija "Neringos jaunimo apskritasis stalas" 

23. Neringos bendruomenė "Neringos forumas" 

24. Jonui Nikoličiui 

 


