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2020-07-05 

Vilnius 

 

Visuotinio Lietuvos GO asociacijos (toliau – Asociacija) narių susirinkimo (toliau – 

Susirinkimas) data:  2020-07-05. 

Susirinkimo vieta: Go vasaros stovykla, Saladiškių k., Čiulėnų sen., Molėtų r. 

Susirinkimo pradžia: 19:30. 

Susirinkimo pabaiga: 21:00. 

DALYVAVO: 2020 metų liepos 5 dienai Lietuvos GO asociacijoje yra užregistruota 20 narių. 

Užregistruota, kad Susirinkime dalyvauja 14 narių, o tai sudaro 70 proc. visų Asociacijos narių. 

Yra 2/3 kvorumas ir galima priimti nutarimus pagal Susirinkimo darbotvarkę. 

Apie Susirinkimo vietą, laiką ir planuojamą darbotvarkę visiems Asociacijos nariams buvo 

pranešta pasirašytinai arba registruotu laišku, kaip numato Asociacijos įstatų 7.5 punktas. 

Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas. 

Kvietimas į Susirinkimą pridedamas. 

Dokumentai, įrodantys, kad nariai buvo informuoti apie Susirinkimo sušaukimą, pridedami prie 

protokolo. 

I. PROCEDŪRINIŲ KLAUSIMŲ SVARSTYMAS 

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko rinkimai. 

Susirinkimo dalyviai pasiūlė išrinkti Susirinkimo pirmininku Vidą Sadauską. 

NUSPRĘSTA: Susirinkimo pirmininku išrinkti Vidą Sadauską. 

BALSAVO: 

už – 14 balsų; 

prieš – 0 balsų; 

susilaikė – 0 balsų; 

 

2. SVARSTYTA: Susirinkimo sekretoriaus rinkimai. 

Susirinkimo dalyviai pasiūlė išrinkti Susirinkimo sekretoriumi Evaldą Pocevičių. 

NUSPRĘSTA: Susirinkimo pirmininku išrinkti Evaldą Pocevičių. 

BALSAVO: 

už – 14 balsų; 

prieš – 0 balsų; 

susilaikė – 0 balsų. 

 



Puslapis 2 iš 3 

3. SVARSTYTA: Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. 

Susirinkimo pirmininkas Vidas Sadauskas supažindino Susirinkimo dalyvius su darbotvarke, 

kuri buvo pateikta visiems Asociacijos nariams siųstame ar įteiktame kvietime į Susirinkimą. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę, papildant ją šiais klausimais: 

1. Lietuvos GO asociacijos buveinės keitimas. 

BALSAVO: 

už – 14 balsų; 

prieš – 0 balsų; 

susilaikė – 0 balsų. 

II. DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS 

Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Lietuvos GO asociacijos metinė ataskaita; 

2. Lietuvos GO asociacijos įstatų pakeitimai; 

3. Lietuvos GO Asociacijos buveinės keitimas; 

4. Narystė Lietuvos GO asociacijoje. 

1. SVARSTYTA: Lietuvos GO asociacijos metinės ataskaitos pristatymas. 

Susirinkimo pirmininkas ir Asociacijos prezidentas Vidas Sadauskas supažindino Susirinkimo 

dalyvius su Lietuvos GO asociacijos metine ataskaita, Asociacijos veiklos rezultatais bei 

planais. Taip pat Susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su Asociacijos 2019 m. veiklos 

finansinėmis ataskaitomis. Asociacijos nariai išsakė savo pastabas. Asociacijos prezidentas 

atsakė į susirinkusiųjų klausimus. 

NUSPRĘSTA: Pritarti Lietuvos GO asociacijos metinei ataskaitai ir 2019 m. finansinėms 

ataskaitoms. 

BALSAVO: 

už – 14 balsų; 

prieš – 0 balsų; 

susilaikė – 0 balsų. 

 

2. SVARSTYTA: Lietuvos GO asociacijos įstatų pakeitimai. 

Susirinkimo pirmininkas Vidas Sadauskas supažindino Susirinkimo dalyvius su Asociacijos 

naujos redakcijos įstatų projektu bei naujoje įstatų redakcijoje atliktais pakeitimais. Numatomi 

šie esminiai įstatų pakeitimai: 

- Palengvintas visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sušaukimas sutrumpinant 

pranešimo apie šaukiamą susirinkimą terminą ir supaprastinant šio pranešimo tvarką; 

- Pakeistas visuotinio Asociacijos narių susirinkimo kvorumas iš 2/3 į 1/2; 

- Tiksliau apibrėžta Asociacijos valdybos posėdžių šaukimo tvarka bei numatyta 

dalyvavimo posėdyje nuotoliniu būdu galimybė; 

- Papildyta skyriumi, reglamentuojančiu Asociacijos pranešimų, skelbimų ir kitos 

informacijos pateikimo ir skelbimo tvarką; 

- Apibrėžta Asociacijos buveinės keitimo tvarka; 

- Panaikintas punktas, nurodantis konkretų Asociacijos buveinės adresą; 

- Asociacijos narių pareigų sąrašas papildytas pareiga dalyvauti visuotiniuose 

Asociacijos narių susirinkimuose. 



Puslapis 3 iš 3 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti Lietuvos GO asociacijos įstatų pakeitimus. 

BALSAVO: 

už – 14 balsų; 

prieš – 0 balsų; 

susilaikė – 0 balsų. 

 

3. SVARSTYTA: Lietuvos GO Asociacijos buveinės keitimas. 

Susirinkimo pirmininkas Vidas Sadauskas Susirinkimo dalyviams pateikė pasiūlymą pakeisti 

esamą Asociacijos buveinės adresą, nes esamas buveinės adresas, kuriuo Asociacija 

registruota yra faktiškai neveikiantis, todėl reikalingas naujas. Siūlomas adresas – Laisvės pr. 

115-15, Vilnius. Nekilnojamo turto savininko sutikimas gautas. 

NUSPRĘSTA: Pritarti Lietuvos GO asociacijos buveinės adreso pakeitimui į Laisvės pr. 115-

15, Vilnius. 

BALSAVO: 

už – 14 balsų; 

prieš – 0 balsų; 

susilaikė – 0 balsų. 

 

4. SVARSTYTA: Narystė Lietuvos GO asociacijoje. 

Susirinkimo pirmininkas Vidas Sadauskas supažindino Susirinkimo dalyvius su Asociacijos 

valdybos parengta Asociacijos nario mokesčio mokėjimo tvarka bei numatomu metinio nario 

mokesčio dydžiu – 20 eurų. Taip pat buvo trumpai pristatytos narystės Asociacijoje naudos. 

Nors pagal įstatus nario mokesčio dydžio, jo mokėjimo tvarkos nustatymas yra Asociacijos 

valdybos kompetencija, valdyba nusprendė pasinaudoti proga ir sužinoti Asociacijos narių 

nuomonę šiuo klausimu. 

NUSPRĘSTA: Pritarti Asociacijos valdybos sprendimui metinį narystės Lietuvos GO 

asociacijoje mokestį nustatyti 20 Eur. 

BALSAVO: 

už – 14 balsų; 

prieš – 0 balsų; 

susilaikė – 0 balsų. 

 

 

PRIEDAI: 

1. Susirinkime dalyvavusių Asociacijos narių registravimo sąrašas, 2 lapai. 

2. Kvietimas į Susirinkimą, 1 lapas. 

3. Dokumentai, įrodantys, kad Asociacijos nariai buvo informuoti apie Susirinkimo sušaukimą 

(pašto paslaugų teikėjo suformuota pašto siuntų išklotinė, patvirtinanti pranešimų nariams 

išsiuntimą registruotais laiškais bei narių pasirašyti kvietimai į Susirinkimą), 11 lapų. 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas:     Vidas Sadauskas 

 

 

Susirinkimo sekretorius:     Evaldas Pocevičius 


