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„Laisvo skrydžio“ klubas 

2013-06-05 

 

Konferencijos protokolas 

Nr. 2013/K02 
 
Pirminė eilinė konferencija buvo šaukiama 2013-05-08 d. Apie pirminę eilinę konferenciją buvo 
paskelbta 2013-04-24 d. (prieš 14 dienų) Paragliding.lt uždarame LSK klubo narių forume, 
Facebook uždaroje LSK klubo narių grupėje (pagal LSK įstatus apie konferenciją būtina paskelbti 
likus iki konferencijos ne mažiau nei 2 savaitėms). 
 
Pirminėje eilinėje konferencijoje dalyvavo 25 nariai iš 97 (26 %). Pagal LSK įstatus, kad eilinė 
konferencija būtų laikoma įvykusia, joje turi dalyvauti ne mažiau nei ½ klubo narių. Nesusirinkus ½ 
klubo narių kvorumui buvo organizuojama pakartotinė eilinė konferencija. 
 
Apie pakartotinę eilinę konferenciją paskelbta 2013-05-20 (prieš 16 dienų) Paragliding.lt uždarame 
LSK klubo narių forume, Facebook uždaroje LSK klubo narių grupėje. Taip pat visiems nariams 
buvo skambinama telefonu. 
 
Pakartotinėje eilinėje konferencijoje dalyvavo: 34 nariai iš 97 (35 %). Pagal LSK įstatus pakartotinė 
eilinė konferencija laikoma įvykusia nepriklausomai nuo susirinkusių klubo narių skaičiaus. 
 
Konferencijos pirmininkas: Karolis Dautartas 
Konferencijos sekretorius: Vytautas Zlatkus 
 
Konferencijoje dalyvavo prezidentas Karolis Dautartas 
Konferencijoje dalyvavo tarybos nariai: Rasa Maslauskaitė, Tadas Sidaravičius. 
Konferencijoje dalyvavo revizorė: Evelina Jasukynaitė. 
Konferencijoje dalyvavo nariai: Aleksandras Kupreščenko, Dainius Liegus, Danutė Ūselytė, Darius 
Gudukas, Donatas Adžgauskas, Gediminas Siutilas, Giedrius Košys, Jolanta Romanenko, Juozas 
Kaunas, Jurijus Jakovlevas, Jurijus Mikutovskis, Laurynas Riauba, Leonard Giliun, Mantas 
Gegužis, Marijonas Kmitas, Marius Žilinskas, Mark Tučkovski, Mindaugas Navikas, Mindaugas 
Vilkas, Paulius Jonaitis, Raimonda Kutkevičiūtė, Ramunė Kugaudaitė, Rimantas Bivainis, Vaidas 
Barkevičius, Vainius Pilkauskas, Viktoras Stanynas, Vilmantas Šiožinys, Virginijus Kaminskas, 
Vitalis Bogdanovičius, Vytautas Zlatkus. 
 

1. Konferencijos pradžia. 
Prezidentas Karolis Dautartas pradėjo susirinkimą. 
 

2. Konferencijos dienotvarkė. 
Pagal LSK klubo įstatus pakartotinės konferencijos dienotvarkėje gali būti tik pirminės 
konferencijos dienotvarkės klausimai. 

 
Konferencijos dienotvarkė: 
- Klubo metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
- Prezidento ir Revizoriaus ataskaitų svarstymas ir tvirtinimas. 
- Įstatų pakeitimo svarstymas. 
- Prezidento, Tarybos ir Revizoriaus rinkimai. 
- Kiti klausimai. 
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3. Klubo metinė finansinė atskaitomybė. 
2012 m. pradžioje klubo sąskaitoje buvo 10 694,40 Lt; 
2012 m. pabaigoje klubo sąskaitoje buvo 19 112,08 Lt. 
Pagrindines pajamas sudarė: 

• Grąžinta skola iš LSPSF – 6 000 Lt; 
• Gauta parama 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio – 4 543,16 Lt; 
• Nario mokesčiai suma (6*50+50*30) – 1 800 Lt. 

Išlaidas sudarė: 
• Alkotesteris ir antgaliai – 1261,86 Lt; 
• Buhalterinės apskaitos kursai – 1 250 Lt; 
• Vilniaus taurės organizavimas – 1198,20 Lt; 
• Vilniaus taurės prizai – 588,97 Lt; 
• Mokestis už pirmos pagalbos kursus Endemik – 380 Lt; 
• Salės nuoma atsarginių parašiutų perpakavimui – 300 Lt; 
• Konferencijų salės nuoma konferencijai – 150 Lt; 
• Kuras skraidymams – 124,96 Lt; 
• Mokesčiai bankui – 108,60 Lt; 
• Domenų „lsk.lt“ ir „skrydis.lt“ mokesčiai – 79,86 Lt; 
• LSK nario mokestis LSPSF – 50 Lt. 

 

4. Prezidento ataskaita. 
2012 m. pradžioje buvo 103 nariai, iš jų 14 moterų. 
2012 m. pabaigoje buvo 110 narių, iš jų 13 moterų. 
Per 2012 m. įstojo 7 nariai, iš jų 1 moteris. 
Per 2012 m. išstojo 10 narių, iš jų 2 moterys. 
 
Per 2012 m. buvo: 

• Organizuota Vilniaus taurė. 
• Organizuota Atsarginių parašiutų perpakavimo akcija. 
• Suorganizuoti pirmosios pagalbos kursai. 
• Įsigytas alkotesteris. 
• Gauti dovanų katilai maisto gaminimui dideliam žmonių kiekiui. 
• Užregistruotas domenas „lsk.lt“. 
• Sutvarkyta apskaita už 2011 m. ir ankstesnė. 

 

5. Revizorės ataskaita. 
Atlikus dokumentų patikrinimą, buvo padarytos tokios pastabos: 

• Buhalterinė apskaita vesta nekorektiškai. 
• Nesivadovauta ir nesilaikyta terminų, kurie nustatyti LR įstatymų. 
• Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateiktos deklaracijos. 
• Apskaitos dokumentai tikrinimui pateikti per vėlai (2 dienos iki konferencijos). 

Siūlymai: 
• Pakeisti buhalterį. 

Įsipareigojimai: 
• Galutinę ataskaitą apie klubo 2012 m. veiklą pateikti per 4 savaites. 

 

6. Ataskaitų tvirtinimas. 
Klubo metinė finansinė atskaitomybė, prezidento ir revizorės ataskaitos patvirtintos 
vienbalsiai (34 iš 34). 
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7. 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. Butent 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. Įtraukta, kad konferencija taip pat renka ir klubo sekretorių. 
Klubo nariai pritarė šiam pakeitimui be balsavimo. 
7. Buvo sprendžiama ar keisti konferencijos kvorumą į 20% narių, nes 50% narių 

niekuomet nesusirenka į konferenciją, dėl to kiekvieną kartą tenka organizuoti 
pakartotinę konferenciją. Pasiūlytas skaičius – 20%, kuris visuomet yra šiek tiek 
viršijamas. 

Buvo balsuojama už 20%: 
Už – 29, 
Prieš – 5, 
Susilaikė – 0. 
 
Balsuota už įstatų keitimą – priimta vienbalsiai (34 iš 34). 

 

8. Prezidento rinkimai. 
Buvo iškelti 2 kandidatai – Vytautas Zlatkus ir Dainius Liegus. 
 
Buvo balsuojama už slaptą balsavimą prezidento rinkimui: 
Už – 24, 
Prieš – 0, 
Susilaikė – 10. 
 
Kandidatų pasisakymai: 
Vytautas Zlatkus: 

• Už klubo pinigų naudojimą ilgalaikiams tikslams, turintiems išliekamąją vertę, 
tokiems, kaip įvairiems kursams, mokymams, viktorinoms, mokomosios medžiagos 
įsigijimui, varžybų organizavimui. 

• Prieš startinių mokesčių kompensavimą. 
• Planuoja dėti visų susirinkimų protokolus į „skrydis.lt“ svetainę. 
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• Planuoja rūpintis marškinėlių užsakymu. 
• Laukia idėjų iš visų klubo narių bei kviečia juos į tarybos susirinkimus. 

Dainius Liegus: 
• Planuoja tęsti tarybos pradėtus darbus. 
• Motyvuoti klubo narius praeinant SIV pradinį kursą – po 50 Lt žmogui po vieną 

startą virš vandens. 
 

Klausimai kandidatams: 
1. Marko klausimas: „Koks požiūris į LLL?“ 

a. Vytautas Zlatkus: „Už LLL, o dėl dabartinių LLL taisyklių – už federacijos ir 
klubų dialogą ir taisyklių derinimą.“ 

b. Dainius Liegus: „Už LLL.“ 
2. Pauliaus klausimas: „Ar manote, kad Lietuvos čempionatas turėtų vykti kalnuose?“ 

a. Dainius Liegus: „Taip.“ 
b. Vytautas Zlatkus: „Aukščiausio lygio Lietuvos varžybos turėtų vykti maksimaliai 

vienodomis salygomis visiems pilotams, o tik kalnuose tai galima užtikrinti. 
Vienareikšmiškai taip.“ 

 
Buvo balsuojama slaptai už du kandidatus: 
Už Vytautą Zlatkų – 18, 
Už Dainių Liegų – 15, 
Susilaikė – 1. 
 
Išrinktas naujas „Laisvo Skrydžio“ klubo prezidentas – Vytautas Zlatkus. 

 

9. Tarybos, revizoriaus ir sekretoriaus rinkimai. 
Iškelti tarybos kandidatai: Karolis Dautartas, Dainius Liegus, Tadas Sidaravičius, Marius 
Žilinskas, Paulius Jonaitis, Rasa Maslauskaitė. 
 
Iškelta revizorės kandidatūra: Evelina Jasukynaitė. 
 
Iškelta sekretoriaus kandidatūra: Juozas Kaunas. 
 
Balsuota už tarybos, revizoriaus ir sekretoriaus kandidatūras – priimta vienbalsiai (34 iš 34). 

 

10. Kiti klausimai. 
Klubo nariai siūlo skelbti tarybos susirinkimų datas, laikus ir vietas forume ir Facebook‘e. 
 
Ramunė Kugaudaitė prašė pateikti informaciją, kas perėjo į Stratus klubą. 

 

 

Prie protokolo pridedamas konferencijoje dalyvavusių „Laisvo skrydžio“ klubo narių 

sąrašas su parašais. 

 

 

Konferencijos pirmininkas: Prezidentas Karolis Dautartas 

 

 

Sekretorius: Vytautas Zlatkus 

 

 

2013-06-05, Vilnius 


