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Eilinė   konferencija   buvo   šaukiama   2020-01-16   d.   Apie   eilinę   konferenciją   buvo   paskelbta    2020-01-01    d.  

(prieš   15   dienų)   LSK   klubo   narių   facebook   grupėje,   bei   el.   paštu   (pagal   LSK   įstatus   apie   konferenciją  
bū�na   paskelb�   likus   iki   konferencijos   ne   mažiau   nei   2   savaitėms).  

 
Konferencijoje   susirinko   14   narių   iš   55   ( 25 %).   Pagal   LSK   įstatus,   kad   konferencija   būtų   laikoma   įvykusia,  

joje   turi   dalyvau�   ne   mažiau   nei   1/5   klubo   narių.  
 
Konferencijoje   dalyvavo   prezidentas    Dainius   Liegus.  
Konferencijoje   dalyvavo   tarybos   nariai:    Tadas   Sidaravičius,   Mantas   Lipnickas,   Džiugas   Sidaravičius  
Konferencijoje   dalyvavo   nariai:     Arūnas   Rūdys,   Darius   Gudukas,   Jolanta   Romanenko,   Juozas   Kaunas,  

Jurijus   Jakovlevas,   Jurijus   Mikutovskis,   Mindaugas   Vilkas,   Paulius   Jonai�s,   Rimantas   Bivainis,   Virginijus  
Kaminskas.  
 

1. Konferencijos   pradžia.  
Prezidentas   Dainius   Liegus   pradėjo   konferenciją.  
Bendru   sutarimu   išrink�   konferencijos   organai:  
● Konferencijos   pirmininkas: Dainius   Liegus  
● Konferencijos   sekretorius: Tadas   Sidaravičius  
● Balsų   skaičiuotojas:  Tadas   Sidaravičius   

 
2. Konferencijos   dienotvarkė:  
-   Klubo   me�nės   finansinės   atskaitomybės   tvir�nimas;  
-   Prezidento   ataskaitos   svarstymas   ir   tvir�nimas.  
-    Planai   ateinan�ems   metams.  
-   Vilniaus   Taurė   2020   varžybų   organizavimas.  
-    ki�   klausimai  
 
Dienotvarkė   patvir�nta   bendru   atviru   balsavimu   (14   už,   0   susilaikė)  

 
3. Klubo   me�nė   finansinė   atskaitomybė.  
2019   m.   pradžioje   klubo   sąskaitoje   buvo    8   258,63      EUR    

2019   m.   pabaigoje   klubo   sąskaitoje   buvo    9   428,42      EUR   
Skirtumas   +   1169,79   €  
 
Pagrindines   pajamas   sudarė:   

● Gauta   parama   2%   nuo   gyventojų   pajamų   mokesčio   –    2101  
● Nario   mokesčių   suma   pavedimais   –   255+30   įstojimas  
● Nario   mokesčių   suma   grynais   –   0  

Įplaukos    –      2386    €  



Išlaidas   sudarė:   
● Varžybos   (TN   kompensacijos,   VT   Čekijoje,   VT   Lietuvoje,   prizai)   -   840  
● Konferencija   2019   -   29  
● Domenų   „lsk.lt“   mokesčiai+hostingas   –   69  
● Mokesčiai   bankui   –   48  
● LSK   nario   mokestis   LSPSF   –   40  
● Atsarginių   parašiutų   akcija   -   140  
● Buhalterinė   apskaita   -   50  

 
Išlaidos    –       1216     €  
  
Finansinė   atskaitomybė   patvir�nta   bendru   atviru   balsavimu    (14   už,   0   susilaikė)  
 
4. Prezidento   ataskaita.  
Šiuo   metu   klube   yra   55   nariai,   iš   jų   4   moterys.  
·         2019   m.   pradžioje   buvo   56   nariai,   iš   jų   4   moterys.  
·         2019   m.   pabaigoje   buvo   55   nariai,   iš   jų   4   moterys.  
·         Per   2019   m.   įstojo   1   narys,    Maksim   Kraitor.  
·         Per   2019   m.   netekom   1   nario   Vytauto   Skruibio   ir   1   pašalintas    dėl   laiku   nesumokėto   nario   mokesčio  
 
Organizuota   Atsarginių   parašiutų   perpakavimo   akcija.  
Organizuota   Vilniaus   taurė   FAI   2   kat.   Čekijoje,   kaip   žinia   nepavyko   dėl   orų   sąlygų,   todėl   prizinis   fondas  
buvo   išdalintas   kaip   kompensacija   atvykusiems.  
Padaryta   mini   Vilniaus   Taurelė.   Panevėžyje.   2   dienas   šiek   �ek   paskraidė   dalyviai   abi   dienas.  
TN   sri�es   rėmimas   Trakų   varžyboms.  
Bandėme   dalyvau�   Švie�mo,   Mokslo   ir   Sporto   ministerijos,   Sporto   rėmimo   fondo   programoje   -  
spor�niam   inventoriui   įsigy�.   Deja   paraiška   buvo   atmesta,   surinkus   per   mažai   balų.  
 
Prezidento   ataskaita   patvir�nta   bendru   atviru   balsavimu   (14   už,   0   susilaikė)  
 
5.   Ki�   klausimai.  

● Dalyvaujam   naujame   Sporto   rėmimo   fondo   konkurse   sporto   inventoriui   įsigy�,   paraiška   pateikta.  
● Organizuo�   atsarginių   parašiutų   perpakavimo   akciją;  
● Toliau   rem�   TN   sri�   2020   metais;  
● Tęs�   XC   varžybų   pilotų   rėmimą   dalyvaujan�ems   FAI   1-2   kategorijos   varžybose   užsienyje   2020;  
● Planuojamos   Vilniaus   Taurės   varžybos   komandiniu   principu   apjungiant   JPL   ir   LLL;  
● Planuojamas   savaitgalis   Drevernoje   LSK   pilotams;  
● Sudalyvau�   LSPSF   konferencijoje,   išrinktas   klubo   delegatas   Dainius   Liegus;  
● Liepos   4-6   bandy�   organizuo�   LLL   Vilnius   Cup   2020;  

 
Konferencijos   pirmininkas: Prezidentas   Dainius   Liegus  
 
Konferencijos   Sekretorius:  Tadas   Sidaravičius  
 

2020-01-16,   Vilnius  


