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LIETUVOS ŠAUDYMO Į LAUKO TAIKINIUS ASOCIACIJA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS Nr. 2017/02

2017-02-13
Vilnius

Susirinkimas įvyko 2017-02-13 – 18 val. posėdžių salėje, adresu Vilniaus m. Konstitucijos pr. 12.
Susirinkimas buvo šaukiamas LŠLTA valdybos. Apie susirinkimo vietą ir laiką asociacijos nariai
informuoti pranešimu, kuris buvo pakabintas 2017-01-31 asociacijos buveinės skelbimų lentoje ir
papildomai informuoti asociacijos forume.
Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja (Susirinkimo dalyvių sąrašas priede Nr. 1)
Informuojama, kad visuotiniam susirinkimui reikalingas kvorumas – 22 narių (2012-02-28
asociacijoje yra 43 nariai – sąrašas priede Nr.3). Dalyvauja  23. Kvorumas yra, susirinkimo
sprendimai yra teisėti.

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

Visuotinio susirinkimo pirmininku siūlomas Stanislav Trušakov, visuotinio susirinkimo
sekretoriumi siūlomas Vidas Vasiliauskas. Siūloma patvirtinti kandidatūras bendru sutarimu.

NUTARTA: bendru sutarimu patvirtinti Stanislavą Trušakovą visuotinio narių susirinkimo
pirmininku, o Vidą Vasiliauską visuotinio narių susirinkimo sekretoriumi.

2. Stanislav Trušakov pristato susitikimo darbotvarkę:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas
3. Valdybos veiklos ataskaita už 2016m (priedas Nr.2).
4. Narių pašalinimas.
5. Naujos valdybos rinkimai ir valdybos (tuo pačiu ir LŠLTA) pirmininko rinkimai
6. WFTF naujos FT taisyklių redakcijos pristatymas
7. LŠLTA įstatų pakeitimo projektas
8. Abonentinis mokestis už varžybas
9. 2017m. FT/HFT sezono vizija, organizavimo tvarka
10. Pasiūlymas visuotinio asociacijos narių susirinkimo balsavime palikti dvi esmines

opcijas: TAIP arba NE. Išbraukiant variantą "susilaikau, nežinau, man neįdomu"

Siūloma darbotvarkę tvirtinti bendru sutarimu.
NUTARTA: tvirtinti visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę bendru sutarimu.

3. Valdybos veiklos ataskaita už 2017m (priedas Nr.2)

LŠLTA valdybos narys V. Vasiliauskas ir valdybos narys atsakingas už finansinę LŠLTA veiklą S.
Trušakov pristatė valdybos veiklos ataskaitą už 2016m. LŠLTA valdybos narys S.Trušakov pristatė
valdybos veiklos ataskaitą už 2011-2016m.
Siūloma patvirtinti ataskaitas bendru sutarimu.
NUTARTA: bendru sutarimu patvirtinti ataskaitas.
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4. Narių pašalinimas

SVARSTYTA:  Valdyba pranešė, kad už 2017m narystės mokesčio yra nesumokėję: Ernestas
Vaiciukevičius, Rimvydas Iliiukevičius, Arturas Šmatovas.

Valdyba siūlo pagal asociacijos įstatų punktą 5.5.2. už nario mokesčio nemokėjimą pašalinti iš
LŠLTA: E. Vaiciukevičių, R. Iliukevičių, A. Šmatovą.

Vyko atviras balsavimas:
Už E. Vaiciukevičiaus pašalinimą iš LŠLTA balsavo vienbalsiai.
Už R. Iliukevičiaus pašalinimą iš LŠLTA balsavo vienbalsiai.
Už A. Šmatovo pašalinimą iš LŠLTA balsavo 17 narių, prieš 4, susilaikė 2 nariai.

NUTARTA: balsų dauguma pašalinti iš asociacijos narių Ernestą Vaiciukevičių, Rimvydą
Iliiukevičių, Arturą Šmatovą

5. Naujos valdybos rinkimai ir valdybos (tuo pačiu ir LŠLTA) pirmininko rinkimai

SVARSTYTA: Valdybos narių perrinkimas naujai 5 metų kadencijai.
Į valdybos narius buvo pasiūlyti šie kandidatai:

1. Jurij Vaitkun
2. Stanislav Trušakov
3. Dmitrij Kirilov
4. Vidas Vasiliauskas

Vyko atviras balsavimas:
Už J. Vaitkun balsavo 1 narys
Už S.Trušakov balsavo 11 narių
Už D. Kirilov balsavo 6 nariai
Už V. Vasiliauską balsavo 5 nariai

NUTARTA: Balsų dauguma į LŠLTA valdybą 5 metų kadencijai yra išrinkti Stanislav Trušakov,
Dmitrij Kirilov, Vidas Vasiliauskas.

SVARSTYTA: Valdybos (tuo pačiu ir LŠLTA) pirmininko rinkimai.
Valdybos (tuo pačiu ir LŠLTA) pirmininkas renkamas iš valdybos narių.
Vyko atviras balsavimas:

Už S.Trušakov balsavo 18 narių
Už D. Kirilov balsavo 2 nariai
Už V. Vasiliauską balsavo 0 narių
Susilaikė 3 nariai

NUTARTA: Balsų dauguma LŠLTA valdybos pirmininku ir LŠLTA pirmininku yra išrinktas
Stanislav Trušakov.

6. WFTF naujų  FT taisyklių redakcijos pristatymas.
Stanislav Trušakov pristatė naujas FT rungties taisykles. Bendru sutarimu priimta, kad 2017m.

LŠLTA FT čempionate stengsimės įgyvendinti visas naujoves.
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7. LŠLTA įstatų pakeitimo projektas

LŠLTA įstatų pakeitimų projektą pristatė Jurij Vaitkun.
Vyko atviras balsavimas dėl LŠLTA įstatų pakeitimo:

1. Siūloma keisti Įstatų p.1.8. Pasiūlymas dėl LŠLTA buveinės adreso keitimo – adreso
nenurodyti.
Už balsavo 23 nariai, prieš 0, susilaikė 0. Pasiūlymas priimtas.

2. Siūloma keisti Įstatų p.5.2. Išbraukti reikalavimą stojančiam į LŠLTA turėti dvi LŠLTA
narių rekomendacijas.
Už balsavo 23 nariai, prieš 0, susilaikė 0. Pasiūlymas priimtas.

3. Siūloma keisti Įstatų p.5.2. Siūloma trumpinti prašymo įstoti i asociaciją nagrinėjimo laiką
nuo 60 iki 14 dienų:
Už balsavo 3 nariai, prieš – 13 narių, Susilaikė – 7. Pasiūlymas nepriimtas.

4. Siūloma keisti Įstatų p.6.5. išdėstant jį taip: „Pranešimai apie visuotinį narių susirinkimą bei
jo darbotvarkė viešai skelbiami LŠLTA tinklalapyje www.lftsa.lt ir siunčiami LŠLTA narių
nurodytais elektroninio pašto adresais kai viešo skelbimo reikalauja imperatyvios įstatymo
normos“

5. Siūloma keisti Įstatų p.6.9. nuostatą, kad „Visuotinis nariu susirinkimas gali priimti
sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos nariu”. Vyko aptarimas.
Siūlomi trys variantai:
1. Nekeisti Įstatų p 6.9
2. Keisti Įstatų p 6.9 į „Visuotinis nariu susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame

dalyvauja daugiau kaip 1/3 asociacijos nariu”.
3. Keisti Įstatų p 6.9 į „Visuotinis nariu susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame

dalyvauja daugiau kaip 1/4 asociacijos nariu”.
Vyko atviras balsavimas:
Už 1-ąjį siūlymą balsavo 11 narių
Už 2-ąjį siūlymą balsavo 10 narių
Už 3-ąjį siūlymą balsavo 2 nariai
Balsų dauguma nutarta Įstatų p.6.9 nekeisti.

8. Abonentinis mokestis už varžybas
Jurij Vaitkun pasiūlė priimti varžybų abonentinį mokestį. Varžybų dalyvis įgytų teisę dalyvauti 5
čempionato etapuose už 4 etapų varžybų  kainą.
SVARSTYTA: LŠLTA rengiamų varžybų dalyvių abonentinis mokestis.

Vyko atviras balsavimas:

Už balsavo 14 narių
Prieš balsavo 5 nariai
Susilaikė 4 nariai

NUTARTA: Balsų dauguma nutarta priimti abonentinį mokesti kai varžybų dalyvis įgytų teisę
dalyvauti 5 čempionato etapuose už 4 etapų varžybų  kainą.

9. 2017m. FT/HFT sezono vizija, organizavimo tvarka

Vyko aptarimas. Nutarta, kad varžybų organizavimo tvarką nustatys valdyba.
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10. Pasiūlymas visuotinio asociacijos narių susirinkimo balsavime palikti dvi esmines opcijas:
TAIP arba NE. Išbraukiant variantą "susilaikau, nežinau, man neįdomu"

NUTARTA: Pasikonsultuoti su Teisės specialistais dėl balsavimo galimybės tik Už arba Prieš, be
teisės susilaikyti nuo balsavimo.

Susirinkimo pirmininkas Stanislav Trušakov

Susirinkimo sekretorius Vidas Vasiliauskas


