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VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

2021 m. sausio 10 d. 
 

Lietuvos alpinizmo asociacijos (toliau – Asociacija) visuotinis narių susirinkimas šauktas 2021 m. sausio 

10 d. 18 val. Susirinkimas buvo vykdomas virtualiai, Zoom platformoje. 

Laikantis asociacijos įstatuose numatytos tvarkos ir terminų, apie asociacijos visuotinį narių susirinkimą 

asociacijos nariams pranešta 2020 m. gruodžio 26 d. pranešimu, paskelbiant jį Asociacijos el. pašto 
konferencijoje asociacija@googlegroups.com. Pranešimas taip pat buvo paskelbtas facebook 

platformoje: 2021 m. sausio 8 d ir informacija apie susirinkimą patalpinta Alpinist.lt internetinėje 
svetainėje. 

Susirinkimo darbotvarkė: 

 

1. Visuotinio LAA narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus (mandatų  

komisijos) rinkimai (balsuoja tik LAA nariai); 

2. Dalyvių ir LAA narių registracija, kvorumo tvirtinimas; 

3. LAA veiklos ir finansinių ataskaitų už 2020 metus pristatymas / klausimai- 

atsakymai / tvirtinimas (balsuoja tik LAA nariai esant kvorumui); 

4. Kandidatų į naujo LAA prezidiumo (2021-2022 metams) registravimas ir sąrašo 

paskelbimas / balsavimas (balsuoja tik LAA nariai esant kvorumui); 

5. Naujo prezidiumo paskelbimas; 

6. Diskusija apie LAA viziją 2021-2022 metais. 

 

Susirinkimo dieną Asociacijoje yra 156 (vienas šimtas penkiasdešimt šeši) nariai, turintis balso teisę 

visuotiniame narių susirinkime. 2021 metų sausio 10 dieną vykusiame susirinkime per Zoom platformą 
dalyvavo 71 asmuo, iš jų 37 LAA nariai turintys balso teisę.  

 

*Susirinkime dalyvavusių žmonių sąrašas pridedamas prie šio visuotinio narių susirinkimo protokolo 
(Priedas Nr. 1).  

Nesant kvorumo, Asociacijos visuotinis narių susirinkimas laikomas neįvykusiu. 

Nors nesant kvorumo, Asociacijos visuotinis narių susirinkimas laikomas neįvykusiu, tačiau su 

susirinkime dalyvavusiais LAA nariais ir asociacijai prijaučiančiais žmonėmis buvo aptarti keli 

susirinkimo darbotvarkės klausimai: 

 

2 punktas - Dalyvių ir LAA narių registracija, kvorumo tvirtinimas 

Aptarta atvirame narių susirinkime 

Iki kito visuotinio narių susirinkimo išsiaiškinti, pagal sąskaitų išrašus, kas mokėjo LAA nario mokestį 
nuo 2010 metų ir visus LAA narius kurie turi įrodymų, kad buvo patvirtinti prašymai priimti juos į 

Lietuvos alpinizmo asociaciją. 

4 punktas - Kandidatų į naujo LAA prezidiumo (2021-2022 metams) registravimas ir sąrašo 
paskelbimas / balsavimas. 

 

Aptarta atvirame narių susirinkime  
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2021 metų sausio 10 dieną vykusiame susirinkime nesurinkus kvorumo, nauji prezidiumo nariai nebuvo 

išrinkti. Daugelis nuotolinio susirinkimo dalyvių prašė, visų šiuo metu, Registrų centre, įregistruotų LAA 
prezidiumo narių (Kęstučio Skrupskelio, Vilmos Tūbutytės, Juliaus Survilos, Dainiaus Babilo, Ingos 

Kupetytės Bunevičienės) tęsti darbą ir organizuoti sekantį LAA Visuotinį susirinkimą ir naujus LAA 

prezidiumo rinkimus nuotoliniu būdu. Taip pat susirinkime dalyvavusių žmonių buvo nuspręsta,  
pranešimus, parašytus Dainiaus Babilo, Ingos Kupetytės Bunevičienės ir Juliaus Survilos, dėl 

atsistatydinimo iš LAA prezidiumo laikyti negaliojančiais ir prezidiumo nariai buvo paprašyti tęsti darbą 
iki kol LAA įstatų 6.1 punkte nurodytas aukščiausiasis asociacijos organas, t.y. Visuotinis narių 

susirinkimas išrinks naujus LAA prezidiumo narius. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas:    Marius Pulkauninkas 

 

Susirinkimo sekretorius:     Linas Žiaukas 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  

(parašas) 

Kęstutis  Skrupskelis 

Prezidentas 

 


