„Laisvo skrydžio“ klubas
20150226
Konferencijos protokolas
Nr. 2015/K01

Eilinė rinkiminė konferencija buvo šaukiama 20150226 d. Apie eilinę konferenciją buvo paskelbta
20150209
d. (prieš 17 dienų) Paragliding.lt uždarame LSK klubo narių forume, Facebook
uždaroje LSK klubo narių grupėje, bei el. paštu (pagal LSK įstatus apie konferenciją būtina
paskelbti likus iki konferencijos ne mažiau nei 2 savaitėms).
Konferencijoje susirinko 40 narių iš 77 (52 %). Pagal LSK įstatus, kad konferencija būtų laikoma
įvykusia, joje turi dalyvauti ne mažiau nei 1/2 klubo narių.
Konferencijos pirmininkas:
Konferencijos sekretorius:

Vytautas Zlatkus
Dainius Liegus

Konferencijoje dalyvavo prezidentas
Vytautas Zlatkus.
Konferencijoje dalyvavo tarybos nariai:
Rasa Maslauskaitė, Tadas Sidaravičius, Dainius Liegus,
Paulius Jonaitis.
Konferencijoje nedalyvavo revizorė
Evelina Jasukynaitė.
Konferencijoje dalyvavo nariai:
Vitalis Bogdanovičius, Džiugas Sidaravičius, Darius Gudukas,
Regimantas Andreika, Egidijus Andreika, Ramunė Kugaudaitė, Alfredas Žuolys, Gintaras
Sidaravičius, Viktoras Stanynas, Ričardas Židovainis, Marijonas Kmitas, Juozas Kaunas,
Antanas Jakucevičius, Viktor Juchnevič, Jolanta Romanenko, Virginijus Kaminskas, Vilmantas
Šiožinys, Mindaugas Vilkas, Mark Tučkovski, Jurijus Jakovlevas, Marius Meškauskas, Arūnas
Ivanauskas, Mantas Lipnickas, Darius Matuliauskas, Andrius Avulis, Tomas Dirkė, Vainius
Pilkauskas, Tomas Dalgėda, Artūras Širvinskas, Mantas Fabijonavičius, Danutė Ūselytė,
Gediminas Vilutis, Mantas Gipiškis, Gediminas Žuolys, Rimantas Bivainis.
1. Konferencijos pradžia.
Prezidentas Vytautas Zlatkus pradėjo konferenciją.
2. Konferencijos dienotvarkė:
 Klubo metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
 Prezidento ir Revizoriaus ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas;
 Prezidento, Tarybos ir Revizoriaus rinkimai;
 Klubo įstatų keitimo tvirtinimas;
 Klubo nario mokesčio keitimas (dabar 8,69 Eur  30 Lt);
 Vilniaus Taurės 2015 varžybų organizavimas;
 kiti klausimai.
3. Klubo metinė finansinė atskaitomybė.
2014 m. pradžioje klubo sąskaitoje buvo 
21 235,30 Lt (6 150,17 €);
2014 m. pabaigoje klubo sąskaitoje buvo 
19 936,28 Lt (5 773,95 €).

Skirtumas 1 299,02 Lt (376,22 €)
Pajamas
sudarė:
∙
Parama iki 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio
–
5 458,91 Lt (1 581,01 €);
∙
VT 2014 starto mokesčiai, suma (29*100 Lt + 5*30 
€
)
–
3 417,91 Lt (989,90 €);
∙
Mokestis iš LSPSF už išvilktuvo nuomą VT 2014
–
1 034,00 Lt (299,47 €);
∙
Klubo nario mokesčiai, suma (1*20 Lt + 21*30 Lt)
–
650,00 Lt (188,25 €);
∙
Gauti pinigai iš LSPSF už draudimo išlaidas
–
600,00 Lt (173,77 €).
Viso pajamos
–
11 159,82 Lt (2 062,94 €)
Išlaidas 

sudarė:
∙
„Vilniaus taurė 2014“ (VT 2014) organizavimas
–
6 387,55 Lt (1 849,96 €);

∙
Draudimai LT XC čempionatui
–
3 780,00 Lt (1 094,76 €);
∙
Knygos iš XCMag ir kitur
–
563,15 Lt (163,10 €);
∙
Parama K. Karčin dukrai
–
480,00 Lt (139,02 €);
∙
2014ųjų LSK konferencijos organizavimas
–
185,37 Lt (53,69 €);
∙
Išlaidos reprezentacijai
–
180,00 Lt (52,13, €);
∙
Už IPPI kortelių gamybą LSK klubo nariams
–
138,40 Lt (40,08 €);
∙
Mokesčiai bankui
–
90,60 Lt
(26,24 €);
∙
Domenų „lsk.lt“ ir „skrydis.lt“ mokesčiai
–
79,86 Lt
(23,13 €);
∙
LSK nario mokestis LSPSF
–
50,00 Lt
(14,48 €);
∙
VĮ registrų centras
–
23,00 Lt
(6,66 €).
Viso išlaidos

–
11 957,93 Lt (3 463,26 €)
4. Prezidento ataskaita.
∙
Šiuo metu klube yra 77 nariai, iš jų 8 moterys.
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

2014 m. pradžioje buvo 97 nariai, iš jų 13 moterų.
2014 m. pabaigoje buvo 78 nariai, iš jų 9 moterys.
Per 2014 m. įstojo 2 nariai, iš jų 0 moterų.
Per 2014 m. išstojo 21 narys, iš jų 4 moterys.
Organizuota Atsarginių parašiutų perpakavimo akcija, už kurią sumokėjo klubas „Arcus“.
Organizuota Tikslaus nusileidimo treniruotė – atranka į rinktinę Valkininkuose.
Domenai lsk.lt, skrydis.lt, lspsf.lt, orosvente.lt, pagaukveja.lt perkelti į naują serverį Dariaus
Matuliausko ir Manto Lipnicko dėka.
XC varžybų pilotų rėmimas organizuojant ir apmokant draudimą FAI 12 kategorijos
varžyboms.
Organizuota „Vilniaus taurė 2014“, pirmosios FAI 2 kat. klubinės varžybos.
Iš naujo sutvarkyta apskaita už 20112013 m.
Speciali LSK padėka už „pagalbos ranką nėlaimėje“ per VT 2014 Dariui Gudukui ir Juozui
Limantui.

5. Revizorės ataskaita.
Revizorė savo prašymu išstojo iš klubo, tačiau pažadėjo pateikti ataskaitą už 2014 metus.
6. Ataskaitų tvirtinimas.

❖ Klubo metinė finansinė atskaitomybė ir prezidento ataskaita patvirtinta vienbalsiai (40 iš
40).
7. Prezidento rinkimai.
Buvo iškeltas 1 kandidatas – Dainius Liegus.
Buvo balsuojama už atvirą balsavimą prezidento rinkimui:
Už – 40,
Prieš – 0,
Susilaikė – 0.
❖ Prezidentą nuspręsta rinkti atviru balsavimu.
Kandidato Dainiaus Liegaus pasisakymas:
∙
Planuoja tęsti tarybos pradėtus darbus.
Buvo balsuojama atviru balsavimu:
Už Dainių Liegų – 39,
Prieš Dainių Liegų – 0,
Susilaikė – 1.
❖ Išrinktas naujas „Laisvo Skrydžio“ klubo prezidentas – Dainius Liegus.
8. Tarybos rinkimai.
Iškelti tarybos kandidatai: Tadas Sidaravičius, Marius Žilinskas, Vytautas Zlatkus, Mantas
Lipnickas, Gintaras Sidaravičius.
Balsuota už tarybos kandidatūras::
Už – 39,
Prieš – 0,
Susilaikė – 1.
❖ Išrinkti nauji tarybos nariai:
∙
Tadas Sidaravičius,
∙
Marius Žilinskas,
∙
Vytautas Zlatkus,
∙
Mantas Lipnickas,
∙
Gintaras Sidaravičius.
9. Revizoriaus rinkimai.
Norinčio būti revizoriumi neatsirado, dėl to buvo nuspręsta balsuoti dėl pavedimo Tarybai surasti
kompetentingą 3čiąją šalį ir ją nusamdyti revizijos atlikimui už 2015 metus.
Balsuota už pavedimą tarybai surasti ir nusamdyti 3čiąją šalį revizijos atlikimui už 2015 metus:
Už – 39,

Prieš – 0,
Susilaikė – 1.
❖ Nuspręsta Tarybai pavesti surasti ir nusamdyti 3čiąją šalį revizijos atlikimui už 2015 metus.
10. Įstatų pakeitimas.
Vytautas Zlatkus pristatė įstatų pakeitimus;
Pagrindiniai pakeitimai:
1. Skraidyklių ir ultralengvųjų orlaivių išbraukimas iš įstatų.
Diskutuota, kodėl tai reikalinga. Vytauto Zlatkaus pateikti argumentai:
∙
Klube daug metų nėra nei vieno skraidyklių ar ultralengvųjų orlaivių piloto.
∙
Ateityje atsiradus nors vienam tokiam pilotui, reikės organizuoti varžybas, atstovauti jo
interesus, o to gerai padaryti nebus galimybių.
∙
Ultralengvųjų orlaivių pilotai yra atskiroje federacijoje ir susibūrę į savo klubus, skraidyklių
pilotai taip pat susibūrę į savo klubus.
Klubo nariai pritarė šiam pakeitimui be balsavimo.
2. Į įstatus papildomai įtraukti punktai apie klubo galimą vykdyti veiklą, tokią kaip nuoma,
prekyba, sportinę, pramogų ir poilsio organizavimo, teikti labdarą bei paramą.
Klubo nariai pritarė šiam pakeitimui be balsavimo.
3. Garbės nario sąvokos išbraukimas iš įstatų.
∙
Garbės nariai nedalyvauja klubo veikloje, neateina į konferencijas, blogina kvorumą.
Klubo nariai pritarė šiam pakeitimui be balsavimo.
4. Išbrauktas terminas, kad taryba gali šalinti klubo narius už nesusimokėjimą tik nuo birželio 1
d. Pataisyta, kad nuo gegužės 1 d. Būtent iki pastarosios datos nariai privalo sumokėti klubo
nario mokestį.
Klubo nariai pritarė šiam pakeitimui be balsavimo.
5. Išbraukta, kad Konferencija tvirtina Tarybos ataskaitą, nes Asociacijų įstatyme nurodyta,
kad turi būti vieno valdančiojo organo ataskaita, o tokią ataskaitą teikia Prezidentas.
Klubo nariai pritarė šiam pakeitimui be balsavimo.
6. Buvo sprendžiama ar keisti konferencijos kvorumą į 20% narių, nes 50% narių retai
susirenka į konferenciją, dėl to vis tenka organizuoti pakartotines konferencijas. Pasiūlytas
skaičius – 20%, kuris visuomet yra šiek tiek viršijamas.
Buvo balsuojama už 20%:
Už – 35,
Prieš – 5,
Susilaikė – 0.
❖ Nuspręsta keisti konferencijos kvorumą į 20% narių.
❖ Balsuota už įstatų pakeitimą – priimta vienbalsiai (40 iš 40).
11. Klubo nario mokesčio keitimas 
(dabar 8,69 Eur  30 Lt)
.
Buvo pasiūlyta nuo 2016 m. klubo nario mokestį keisti į vieną iš 3 dydžių  10 €, 15 € ir 20 €.
Buvo balsuojama už naują klubo nario mokesčio dydį:

Už 10 € – 5,
Už 15 € – 19,
Už 20 € – 16,
Susilaikė – 0.
❖ Klubo nario mokestis pakeistas į 15 €. Naujas klubo nario mokestis įsigalios nuo 2016 metų.
12. Stojamojo klubo nario mokesčio keitimas 
(dabar 14,48 Eur  50 Lt)
.
Buvo pasiūlyta nuo 2016 m. stojamąjį klubo nario mokestį keisti į dvigubai didesnį nei klubo
nario mokestis  30 €.
Buvo balsuojama už naują stojamojo klubo nario mokesčio dydį  30 €:
Už – 38,
Prieš – 0,
Susilaikė – 2.
❖ Stojamasis klubo nario mokestis pakeistas į 30 €. Naujas stojamasis klubo nario mokestis
įsigalios nuo 2016 metų.
13. Kiti klausimai.
Buvo balsuojama dėl 2015 metais tikslaus nusileidimo (TN) srities rėmimo važiuojant į FAI 1
kategorijos varžybas atsižvelgiant į situaciją. Dėl galimybių ir poreikio spręstų Taryba. Jei būtų
balsuojama dėl paramos skyrimo Tarybos nariams, šie privalėtų nusišalinti nuo balsavimo:
Už – 37,
Prieš – 0,
Susilaikė – 3.
❖ Nuspręsta esant galimybei ir poreikiui remti TN sritį 2015 metais vykstant į FAI 1
kategorijos varžybas. Dėl galimybių ir poreikio spręs Taryba. Jei būtų balsuojama dėl
paramos skyrimo Tarybos nariams, šie privalės nusišalinti nuo balsavimo.
Įsipareigojimai:
∙
∙

LSK padėka už „pagalbos ranką nelaimėje“ per VT2014 Juozui Limantui
JOKE skrydžiai

Prie protokolo pridedamas konferencijoje dalyvavusių „Laisvo skrydžio“ klubo narių sąrašas su
parašais.
Konferencijos pirmininkas:

Prezidentas Vytautas Zlatkus

Sekretorius:

Dainius Liegus
20150226, Vilnius

