
 

LOBIAUTOJŲ ASOCIACIJOS   
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS  

Protokolo Nr. 1   
2021-02-02   

 
  

Posėdis įvyko 2021-02-02 (19.00-21.00 val.) nuotoliniu būdu, naudojantis Google meet platforma. 
Posėdžio pirmininkas Rimas Čiulada.  
Posėdžio sekretorius Remigijus Pranskaitis.  
  
Posėdyje dalyvavo 20 asociacijos narių iš 24. Kvorumas yra, susirinkimas laikomas įvykusiu. 
Dalyvių sąrašas pridedamas.  
Informacija apie šaukiamą visuotinį asociacijos narių susirinkimą buvo išsiųsta nariams prieš 20 
kalendorinių dienų elektroniniu paštu, paskelbta Lobiautojų asociacijos facebook puslapyje. 
Skelbimo kopija pridedama.  
 
DARBOTVARKĖ:  

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.  
2. Lobiautojų asociacijos finansinės ir veiklos ataskaitos pristatymas.  
3. Lobiautojų asociacijos 2021 m. preliminarios veiklos pristatymas. 
4. Balsavimas dėl Lobiautojų asociacijos vadovo bei valdybos nario Rimo Čiulados 
atsistatydinimo iš pareigų. 
5. Balsavimas dėl valdybos nario Kęstučio Morkūno atsistatydinimo iš pareigų.  
6. Balsavimas dėl kandidato į valdybos narius Remigijaus Pranskaičio. 
7.   Balsavimas dėl kandidato į valdybos narius Konstantin Muravjov.  
8.   Balsavimas dėl kandidatės į vadovo postą Kristinos Štaupaitės.  
9.   Lobiautojų asociacijos narių klausimai, pastabos, pasiūlymai. 
 

 SVARSTYTA:  
1. Lobiautojų asociacijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.  
2.   Lobiautojų asociacijos finansinės ir veiklos ataskaita. 
3. Lobiautojų asociacijos 2021 m. preliminari veikla.  
4. Lobiautojų asociacijos vadovo bei valdybos nario Rimo Čiulados atsistatydinimas iš 
pareigų. 
5. Valdybos nario Kęstučio Morkūno atsistatydinimas iš pareigų.  
6. Remigijaus Pranskaičio kandidatūra į valdybos narius. 
7. Konstantin Muravjov kandidatūra į valdybos narius. 
8. Kristinos Štaupaitės kandidatūra į vadovo postą.  
9. Lobiautojų asociacijos kreipimąsis į Geocaching HQ dėl naujų lobių publikavimo ribojimo 
nutraukimo.  

  
NUTARTA:   

1. Patvirtinta posėdžio darbotvarkė. „Už" – 20 balsų.  
2. Pritarti Lobiautojų asociacijos revizoriaus Gintaro Stalausko siūlymui patvirtinti 2020 m. 

Lobiautojų asociacijos finansinės veiklos ataskaitą.  „Už” – 20 balsų.  
3. Pritarti Lobiautojų asociacijos 2020 m. metinės veiklos ataskaitai. „Už” – 20 balsų. 
4. Pritarti pasiūlytam Lobiautojų asociacijos 2021 m. preliminariam metiniam veiklos planui 
„Už” – 20 balsų.  
4.  Pritarti Lobiautojų asociacijos vadovo bei valdybos nario Rimo Čiulados atsistadynimui iš 

užimamų pareigų. „Už” – 17 balsų, 1 – „Susilaikau“. 2 nariai balsavime nedalyvavo. 
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5. Pritarti Lobiautojų asociacijos valdybos nario Kęstučio Morkūno atsistadynimui iš 
užimamų pareigų. „Už” – 17 balsų, 1 – „Susilaikau“. 2 nariai balsavime nedalyvavo. 

6. Pritarti Remigijaus Pranskaičio kandidatūrai į valdybos narius. „Už” – 17 balsų, 1 – 
„Susilaikau“. 2 nariai balsavime nedalyvavo. 

7. Pritarti Konstantin Muravjov kandidatūrai į valdybos narius. „Už” – 18 balsų. 2 nariai 
balsavime nedalyvavo. 

8. Pritarti Kristinos Štaupaitės kandidatūrai į Lobiautojų asociacijos vadovo postą. „Už” – 16 
balsų, 1 – „Prieš“, 1 – „Susilaikau“. 2 nariai balsavime nedalyvavo. 

9. Konstantin Muravjov siūlyta paieškoti nuolaidų Asociacijos nariams aktualiose 
parduotuvėse.  

10.  Konstantin Muravjov siūlyta įtraukti į renginių planą „Lobiavimo ABC” renginį naujokams.  
11.  Kristina Štaupaitė siūlė užmegzti partnerystės ryšius su Lietuvos nacionaliniais ir 

regioniniais parkais.  
12. Tomas Stasiukaitis siūlė užmegzti partnerystės ryšius su Lietuvos turizmo centrais.  
13. Kristina Štaupaitė siūlė išsikelti tikslą, jog esant palankioms aplinkybėms, bent vienas 

renginys įtrauktų daugiau nei 100 aktyvių bendruomenės narių.  
14. Matas Kairiūnas siūlė komunikaciją su Asociacijos nariais vykdyti naudojantis socialinių 

tinklų pagalba, organizuojamus renginius viešinti ir elektroniniais laiškais.  
15. Romas Lukas, Dainius Babilas, Kristina Štaupaitė siūlė dėl naujų lobių publikavimo 

draudimo kreiptis į Geocaching HQ teikiant savo pasiūlymus kaip užtikrinti saugų 
lobiavimą pandemijos metu. 
 
 

     PRIDEDAMA:  
Susirinkimo dalyvių sąrašas (1 lapas).  
Skelbimo dėl šaukiamo visuotinio susirinkimo kopijos  (3 lapai).  
 
 
  

Posėdžio pirmininkas                                                                                                  Rimas Čiulada  
 
 
  
Posėdžio sekretorius                                                                                                   Remigijus Pranskaitis 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


