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Susirinkimo pirmininkas: Karolis Dautartas
Sekretorė: Inga Kaunienė

Susirinkime dalyvavo tarybos nariai: Karolis Dautartas, Regimantas Andreika, Rasa Maslauskaitė, 
Tadas Sidaravičius.
Susirinkime dalyvavo nariai: Juozas Kaunas, Marijonas Kmitas, Vytautas Zlatkus, Egidijus 
Andreika, Dainius Liegus.

Darbotvarkė:
1. Klubo logotipo rinkimas;
2. Įstatų pakeitimo ir pasiūlymų klausimai;
3. Varžybų „Vilniaus taurė“ datos parinkimas ir varžybų organizavimo klausimai;
4. Naujų narių priėmimas;
5. Einamieji klausimai.

1.  Klubo logotipo rinkimas

 Iš visų pasiūlytų variantų, buvo atrinkti 3 logotipai, kurie bus dar tobulinami ir vėliau bus 
patalpinti www.paragliding.lt puslapyje LSK forume. Klubo nariai galės balsuoti ir išrinkti 
vieną logotipą, kuris ir bus naudojamas LSK veikloje.

2. Įstatų pakeitimo ir pasiūlymų klausimai

Tarybos nariai susirinkimo metu peržiūrėjo J.Blochos paruoštą įstatų projektą. Daugeliui narių 
nepatiko, kad įstatuose yra ribotas tarybos narių skaičius, siūloma šio skaičiaus neriboti. Klubo 
prezidentas persiųs visiems tarybos nariams įstatų projektą, taip pat projektas bus pateiktas 
teisininkui. Per 2 savaites visiems atsiuntus komentarus ir paruošus galutinį įstatų projektą, bus 
šaukiamas visuotinis narių susirinkimas (įstatų pakeitimai turi būti tvirtinami visuotinio 
susirinkimo metu). 

3. Varžybų „Vilniaus taurė“ datos parinkimas ir varžybų organizavimo klausimai

Svarstytos kelios datos pavasarį (gegužės mėn.), vasarą (birželio mėn.) ir rudenį (rugsėjo mėn.). 
Pasirinkta data - „Vilniaus taurės“ varžybos įvyks 2011 m. birželio 4 – 5 dienomis, rezervinės 
dienos (birželio 11-12 d.). Marijonas Kmitas ir Dainius Liegus užsakys taurę varžyboms ir 3 
medalius. Diplomų gamyba užsiims Vytautas Zlatkus. Apdovanomai bus 3 įskaitų: bendra 
įskaita, moterų įskaita ir standart įskaita. „Vilniaus taurės“ varžybų mokestis 50 lt. Klubas 
organizuos varžybų dalyviams pusryčius ir vakarienę. 

4.  Naujų narių priėmimas

Su prašymu įstoti į klubą kreipėsi 3 pilotai:
Saulius Bakšys
Vaidas Barkevičius
Andrius Bučas.

http://www.paragliding.lt/


Balsavimas: už – 4
prieš – 0
susilaikė – 0

Pilotai priimti į klubą.

5. Einamieji klausimai

Paaiškėjo, kad klubo finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo tvarkomi apie 5-6 metus, 
todėl naujas prezidentas nepriims dokumentacijos, kol J.Blocha nesutvarkys dokumentų. 
J.Blocha bus siūloma dokumentus sutvarkyti iki 2011 m. gegužės 1 dienos.
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