Lietuvos aeroklubo tarybos posėdžio protokolas
PROTOKOLAS Nr. 1-P
2015 m. sausio 27 d., Vilnius
Posėdžio pradžia: 16:30
Posėdžio pabaiga: 20:00
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius

Jonas Mažintas
Tadas Klimavičius

PRIDEDAMI PRIEDAI:
Dalyvių sąrašas – PRIEDAS NR. 1
Tarybos posėdžio garso įrašas – PRIEDAS NR. 2
KKSRF darbo grupės protokolas – PRIEDAS NR. 3
LAK sutarties su aviacijos sporto federacijomis forma – PRIEDAS NR.4
Darbotvarkė:
1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (KKSRF) dotacijų paskirstymo principų tvirtinimas.
2. KKSRF dotacijų paskirstymas federacijoms.
3. KKSRF dotacijų naudojimo sutarties formos tvirtinimas.
4. Sankcijų už laiku nepateiktas ataskaitas aptarimas.
5. LAK ataskaitinės konferencijos turinio tvirtinimas.
6. Kiti klausimai.
SVARSTYTA:
2014 m. gruodžio 16 d. LAK tarybos posėdyje (Protokolo Nr. 8-P) buvo sudaryta darbo grupė iš
visų aviacijos sporto federacijų atstovų, kurios tikslas buvo bendru sutarimu sudaryti KKSRF lėšų
paskirstymo principus. Darbo grupė pristatė protokolą, kuriame balsų dauguma nuspręsta suskirstyti
LAK aviacijos sporto federacijas į tris grupes: 1 grupė – Aviacijos sporto federacijos, kurios dalyvauja
FAI veikloje ir disponuoja valstybei priklausančiomis sporto bazėmis (t.y. Akrobatinio skraidymo
federacija, Sklandymo sporto federacija ir Parašiutų sporto federacija)., 2 grupė – Aviacijos sporto
federacijos, kurios dalyvauja FAI veikloje (t.y. Aviamodelių sporto federacija, Oreivių draugija,
Precizinio skraidymo federacija, Skraidyklių ir parasparnių sporto federacija ir Ultralengvųjų orlaivių
pilotų federacija) ir 3 grupė – federacijos, kurios nedalyvauja FAI veikloje ir nedisponuoja valstybei
priklausančiomis sporto bazėmis (t.y. Aviakonstruktorių federacija, Senovinių orlaivių asociacija, Vaikų
sklandymo sporto asociacija, Aviacijos veteranų sąjunga). Taip pat, balsų dauguma, nubalsuota, kad
KKSRF lėšas, atėmus lėšas LAK centrinio ofiso išlaikymui ir Europos ir/arba pasaulio čempionatui
reikalingas lėšas, paskirstyti atitinkamai grupei taip: 1 grupė – 50%, 2 grupė – 40% ir 3 grupė 10%.
1. LAK tarybai buvo pasiūlyta trys pinigų paskirstymo variantai:
1.1. Darbo grupės variantas (PRIEDAS NR. 3);
1.2. Pakoreguoti darbo grupės variantą ir paskirstyti procentus atitinkamai: 1 grupė – 45%, 2
grupė 45% ir 3 grupė 10%.
1.3. Naudoti Povilo Kalinausko pasiūlytą praeitų metų patobulintą pinigų paskirstymo variantą.
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Vykstant diskusijai, trečio varianto buvo atsisakyta, nes jis nėra aptartas ir tai užimtų daug laiko.
Toliau vyksta diskusija. Kadangi taryba nesutaria, dėl procentų paskirstymo grupėmis, J. Mažintas
pasiūlė prieiti kompromisą ir procentus skirstyti taip: 1 grupė – 48%, 2 grupė 42% ir 3 grupė 10%. 2
grupė nesutiko su šiuo pasiūlymo. Vyksta diskusija. Visiems pasisakius, LAK prezidentas pasiūlė
balsuoti, ar diskusiją pratęsti, ar pradėti balsavimą. Vienbalsiai nubalsuota pradėti balsavimą už 1.1.
arba 1.2. pasiūlymus. Vyksta balsavimas. Už 1.1. balsavo 7 tarybos nariai, už 1.2. pasiūlymą
balsavo 6 tarybos nariai. Po pirmo balsavimo KKSRF dotacijos padalintos taip:
Viso LAK skirta:
173772 EUR

LAK centriniam ofisui:
37176 EUR

1 grupė:
63953,5 Eur

Pasaulio sklandymo čempionato
organizavimui Lietuvoje:

8689 EUR

2 grupė:
51162,8 Eur

3 grupė:
12790,7 Eur

Trijose sekcijose (1,2,3 grupėse) buvo paskirstytos lėšos tarp visų LAK narių.
2.
3.

4.

5.

6.

Grupės pristatė KKSRF lėšų pasiskirstymą grupėje. Taryba balsuoja už tokį KKSRF lėšų naudojimo
paskirstymą.
LAK prezidentas pristatė KKSRF lėšų naudojimo sutartis, kurias federacijos turės pasirašyti su
LAK, norint gauti KKSRF finansavimą. Taip pat pabrėžė, kad LAK analogiškas sutartis pasirašo su
Kūno kultūros ir sporto departamentu dėl KKSRF lėšų naudojimo.
LAK prezidentas atkreipė LAK tarybos dėmesį į LAK sutarties su federacijoms formos (PRIEDAS
NR. 4) 6.4. punktą, kuriame nurodomas sankcijos už netvarkingą ir/arba nesavalaikį ataskaitų
pateikimą.
J. Mažintas informavo tarybą, kad apsisprendė pabaigti savo kadenciją ir dar metus eiti LAK
prezidento pareigas, todėl šią konferenciją daryti LAK eiline ataskaitine konferencija. V. Galvonas
informavo, kad iki š.m. vasario 9 d. visiems atsiųs informaciją apie LAK konferencijos pravedimą ir
galimybes susipažinti su Anykščiais. Gavus V. Galvono informaciją, federacijų prezidentai pateiks
informaciją apie konferencijos delegatų pageidavimas, susipažinti su Anykščiais, iki š.m. vasario 16
d.
T. Klimavičius informavo apie FAI mokestį 2015 metams, kuris yra 5100 CHF, o tai yra 4884 Eur +
26 EUR už tarptautinį pavedimą. Viso: 4910. Pasiūlyta, kad FAI nario mokestį moka tik tos
federacijos, kurioms dalyvauja tarptautinėse FAI varžybose, kitos federacijos (t.y.
Aviakonstruktorių federacija, Senovinių orlaivių asociacija, Vaikų sklandymo sporto asociacija ir
Aviacijos veteranų sąjunga) yra atleidžiamos nuo nario mokesčio. LAK nario mokestis federacijai =
4910 / 8 = 613.75 EUR. LAK nario mokestį pervesti į LAK banko sąskaitą iki kovo 15 d.
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LAK banko sąskaita: LT62 7044 0600 0018 1342 (AB SEB BANKAS).
NUTARTA:
1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (KKSRF) dotacijas, pagal sekcijų pasiūlymus, paskirstyti
taip:
Federacijos pavadinimas
Akrobatinio skraidymo
federacija
Sklandymo sporto federacija
Parašiutų sporto federacija

Suma, EUR

Aviamodelių sporto federacija

6235,65

Oreivių draugija

16986,2

Precizinio skraidymo federacija
Skraidyklių ir parasparnių sporto
federacija
Ultralengvųjų orlaivių pilotų
federacija
Aviakonstruktorių federacija
Senovinių orlaivių asociacija
Vaikų sklandymo sporto
asociacija
Aviacijos veteranų sąjunga

5908,25

21100
26200
16653,5

14032,1
8000,6
2558,14
2558,14
5116,28
2558,14

Siekiant optimizuoti finansinį KKSRF paskirstymą, buvo pratęstas tarybos posėdis, kuriame visų
tarybos narių sutarimu KKSRF lėšų paskirstymas buvo pakoreguotas taip:
Federacijos pavadinimas
Akrobatinio skraidymo
federacija
Sklandymo sporto federacija
Parašiutų sporto federacija

Suma, EUR

Aviamodelių sporto federacija

10250,8

Oreivių draugija

15828

Precizinio skraidymo federacija
Skraidyklių ir parasparnių sporto
federacija
Ultralengvųjų orlaivių pilotų
federacija
Aviakonstruktorių federacija
Senovinių orlaivių asociacija
Vaikų sklandymo sporto
asociacija
Aviacijos veteranų sąjunga

5111

21100
26200
16653,5

12565
7408
2558,14
2558,14
5116,28
2558,14

Pastaba: pakoreguotas tik paryškintos sumos.
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2. Patvirtinti LAK sutarties su aviacijos sporto federacijomis formą - Priedas NR. 4 (vienbalsiai).
3. LAK taryba pritarė sankcijom už netvarkingą ir/ar nesavalaikį ataskaitų pateikimą LAK`ui
(vienbalsiai).
4. 2015 m. kovo 21 d. daryti LAK eilinę ataskaitinę konferenciją.
V. Galvonas iki š.m. vasario 9 d. atsiųs pasiūlymus dėl papildomų užsiėmimų.
Gavus informaciją iš V. Galvono, iki š.m. vasario 16 d. informuoti jį apie delegatų
apsisprendimą.
5. Nustatyti LAK nario mokesčio dydi 613.75 EUR.
5.1. Aviakonstruktorių federacija, Senovinių orlaivių asociacija, Vaikų sklandymo sporto
asociacija ir Aviacijos veteranų sąjunga yra atleidžiama nuo LAK nario mokesčio.
5.2. LAK nario mokestį sumokėti iki 2015 m. kovo 15 d.
5.3. LAK surinktas lėšas iš LAK nario mokesčio, paskiria FAI nario mokesčiui.

LAK prezidentas

Jonas Mažintas

Lietuvos aeroklubo generalinis sekretorius

Tadas Klimavičius
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