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Rinkiminė konferencija buvo šaukiama 2017-01-11 d. Apie eilinę konferenciją buvo 

paskelbta 2016-12-09 d. (prieš 33 dienas) Paragliding.lt uždarame LSK klubo 
narių forume, bei el. paštu (pagal LSK įstatus apie konferenciją būtina paskelbti 
likus iki konferencijos ne mažiau nei 2 savaitėms). 

 
Konferencijoje susirinko 21 narių iš 69 (30 %). Pagal LSK įstatus, kad konferencija 

būtų laikoma įvykusia, joje turi dalyvauti ne mažiau nei 1/4 klubo narių. 
 
 
Konferencijoje dalyvavo prezidentas Dainius Liegus. 
Konferencijoje dalyvavo tarybos nariai: Tadas Sidaravičius, Gintaras Sidaravičius, 

Mantas Lipnickas. 
Konferencijoje dalyvavo nariai: Vitalis Bogdanovičius, Džiugas Sidaravičius, Darius 

Gudukas, Ramunė Kugaudaitė, Viktoras Stanynas, Marijonas Kmitas, Juozas 
Kaunas, Mindaugas Vilkas, Mark Tučkovski, Jurijus Jakovlevas, Marius 
Meškauskas, Arūnas Ivanauskas, Donatas Adžgauskas, Paulius Jonaitis, Antanas 
Jakucevičius, Jurijus Mikutovskis, Rimantas Bivainis. 

 
1. Konferencijos pradžia. 

Prezidentas Dainius Liegus pradėjo konferenciją. 
Bendru sutarimu išrinkti konferencijos organai: 
● Konferencijos pirmininkas: Dainius Liegus 
● Konferencijos sekretorius: Tadas Sidaravičius 

 
2. Konferencijos dienotvarkė: 
- Klubo metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;  
- Prezidento ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;  
- Prezidento ir Tarybos rinkimai;  
- Skrydis.lt domeno pardavimas; 
- Planai ateinantiems metams; 
- Vilniaus Taurė 2017 ir JPL etapo varžybų organizavimas;  
- kiti klausimai.  
 
Dienotvarkė patvirtinta bendru atviru balsavimu (20 už, 1 susilaikė) 

 
3. Klubo metinė finansinė atskaitomybė. 
Klubo metinė finansinė atskaitomybė.  



2016 m. pradžioje klubo sąskaitoje buvo 5260 EUR   
2016 m. pabaigoje klubo sąskaitoje buvo 5760 EUR  
Skirtumas  500 € 
 
Pagrindines pajamas sudarė:  

● Gauta iš LSPSF už VT2016 organizavimą – 581 
● Gauta parama 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio – 1510 
● Nario mokesčių suma pavedimais – 362 
● Nario mokesčių suma grynais – 165 
● VT2016 starto mokesčiai - 2300 
● JPL2016 LSK etapo starto mokesčiai - 300 

Įplaukos –  5 218 
 
Išlaidas sudarė:  

● Vilniaus taurės organizavimas ir prizai – 2326 
● JPL2016 LSK etapo organizavimas - 300 
● Domenų „lsk.lt“ ir „skrydis.lt“ mokesčiai+hostingas – 93 
● Parasparnių patikra - 120 
● Mokesčiai bankui – 29 
● LSK nario mokestis LSPSF – 40 
● Draudimai LT XC čempionatui – 295 
● Arcus cup startiniai - 100 
● FAI 1cat. EU čempionato rėmimas - 1067 
● Atsarginių parašiutų akcija - 117 
● Buhalterinė apskaita 2014-2015m. - 73 
● TN treniruotes - 158 

Išlaidos - 4718 
  
4. Prezidento ataskaita. 
·       Šiuo metu klube yra 69 nariai, iš jų 7 moterys.  
·    2016 m. pradžioje buvo 69 nariai, iš jų 7 moterys. 
·       2016 m. pabaigoje buvo 69 nariai, iš jų 7 moterys. 
·       Per 2016 m. įstojo 0 narių 
·       Per 2016 m. išstojo 0 narių, iš jų 0 moteris 
Narių pokyčio neįvyko.’ 
 
Organizuota Atsarginių parašiutų perpakavimo akcija. 
Organizuota Vilniaus taurė FAI 2kat. 
Organizuotas JPL etapas 
TN treniruotės 
XC pilotų rėmimas cat 1 ir cat 2 FAI varžyboms. 
 



5. Ataskaitų tvirtinimas. 
❖ Klubo metinė finansinė atskaitomybė patvirtinta (20 už, 1 susilaiko) 
❖ Prezidento ataskaita patvirtinta  (20 už, 1 susilaiko) 

 
6. Prezidento rinkimai: 
Pasiūlymai: naujų kandidatų neatsirado. 
Prisistatė Dainius Liegus, pristatė savo galimybes ir ateities darbus. 
Buvo balsuojama atviru balsavimu: 
Už Dainių Liegų - 19 
Prieš Dainių Liegų - 0 
Susilaikė - 2 
 
Naujas prezidentas perrinktas Dainius Liegus 
 
7. Tarybos rinkimai: 
Naujai išrinktas prezidentas pasiūlė tarybos narius: 

● Tadas Sidaravičius 
● Džiugas Sidaravičius 
● Marius Žilinskas 
● Mantas Lipnickas 
● Paulius Jonaitis (atsisakė) 

 
Už Dainiaus Liegaus pasiūlyta taryba  - 17 
Prieš Dainiaus Liegaus pasiūlyta taryba - 0 
Susilaikė - 4 
 
Nauja taryba patvirtinta: 

● Tadas Sidaravičius 
● Džiugas Sidaravičius 
● Marius Žilinskas 
● Mantas Lipnickas 

 
8. Kiti klausimai. 

● Skrydis.lt domeno pardavimas, diskutuota, balsuojama dėl pardavimo 
įpareigojant tarybą suderėti dėl geriausios kainos: 

○ Už Skrydis.lt domeno pardavimą  - 18 
○ Prieš Skrydis.lt domeno pardavimą - 2 
○ Susilaikė - 1 

● Nuspręsta toliau organizuoti LLL Vilniaus taurės varžybas; 
● Nuspręsta toliau organizuoti JPL Vilniaus taurės etapo varžybas; 
● Nuspręsta toliau remti TN sritį 2017 metais; 



● Tęsti XC varžybų pilotų rėmimą dalyvaujantiems FAI 1-2 kategorijos 
varžybose užsienyje; 

● Organizuoti atsarginių parašiutų perpakavimo akciją kovo mėnesį; 
● Prisidėti prie įrangos patikros kompensavimo, jei reikės; 
● Sudalyvauti LSPSF konferencijoje vasario 27d.; 

 
Konferencijos pirmininkas: Prezidentas Dainius Liegus 
 
Konferencijos Sekretorius: Tadas Sidaravičius 
  

2017-01-11, Vilnius 
 


