LIETUVOS ŠAUDYMO Į LAUKO TAIKINIUS ASOCIACIJA
PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 019/02
2019-03-27
Vilnius
Susirinkimas įvyko 2019-03-27 18 val. posėdžių salėje, Vilniaus m. Konstitucijos pr. 12.
Susirinkimas buvo sušauktas valdybos sprendimu. Apie susirinkimo vietą ir laiką asociacijos nariai
informuoti pranešimu, kuris buvo pakabintas 2019-03-12 asociacijos buveinės skelbimų lentoje,
asociacijos internetinės svetainės forume http://lftsa.lt/forumas/viewtopic.php?f=18&t=510 ir
papildomai elektroniniais laiškais.
Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja 10 narių (Susirinkimo dalyvių sąrašas priede Nr. 2)
Vadovaujantis LŠLTA įstatų punktu 6.13: „Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo,
asociacijos įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris
turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek
susirinkime dalyvavo asociacijos narių.“ 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 Stanislav Trušakov visuotinio narių susirinkimo
pirmininku, o Vidas Vasiliauskas visuotinio narių susirinkimo sekretoriumi.
Stanislav Trušakov pristato susitikimo darbotvarkę:
1.
2.
3.
4.
5.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas
Valdybos veiklos ataskaita už 2018m (priedai Nr.2;3 ir 4).
Revizijos komisijos ataskaita už 2018m (priedas Nr.5).
Narių pašalinimas, naujų narių priėmimas
Naujos valdybos rinkimai ir valdybos (tuo pačiu ir LŠLTA) pirmininko rinkimai

Siūloma darbotvarkę tvirtinti bendru sutarimu.
NUTARTA: tvirtinti visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę bendru sutarimu.
2. Valdybos veiklos ataskaita už 2018m (priedai Nr.2; 3 ir 4)
LŠLTA pirmininkas S.Trušakov pristatė valdybos veiklos ataskaitą už 2018m.
3. Revizijos komisijos ataskaita už 2018m (priedas Nr.5)
Revizijos komisijos ataskaitą pristatė Regina Burvienė. Konstatuota, kad patikrinus asociacijos
metinę finansinę atskaitomybę, bei kitus buhalterinius-finansinius veiklos dokumentus,
pažeidimų nenustatyta. Siūloma patvirtinti ataskaitas bendru sutarimu.
NUTARTA: bendru sutarimu patvirtinti ataskaitas.
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4. Narių pašalinimas, naujų narių priėmimas
LŠLTA pirmininkas S.Trušakov pranešė, kad LŠLTA narys Žydrūnas Dapkevičius nesumokėjo
asociacijos nario mokesčio už 2018m.
S.Trušakov siūlo vadovaujantis įstatų 5.5.2.punktu ( nesumokėjus stojamojo ar nario mokesčio
nustatytu terminu) šalinti šį narį iš LŠLTA.
Vyko atviras balsavimas:
dėl Ž.Dapkevičius pašalinimo

už – 10 balsų, prieš -0 balsų, nebalsavo - 0 balsų,

NUTARTA: Ž. Dapkevičius pašalinti iš LŠLTA
5. Naujos valdybos rinkimai ir valdybos (tuo pačiu ir LŠLTA) pirmininko rinkimai
LŠLTA valdybos nariai S.Trušakov, V.Vasiliauskas ir D.Kirilov pranešė visuotiniam susirinkimui,
kad jie atsistatydina iš LŠLTA valdybos. (Atsistatydinimo prašymai priede Nr.6)
SVARSTYTA: Valdybos narių rinkimai 5 metų kadencijai.
Į valdybos narius buvo pasiūlyti šie kandidatai:
1. Jurij Vaitkun
2. Sergejus Titarenko
3. Antanas Gerdaitis
Vyko atviras balsavimas:
Už J. Vaitkun balsavo 9 nariai
Už S.Titarenko balsavo 9 nariai
Už A.Gerdaitis balsavo 9 nariai
NUTARTA: Balsų dauguma į LŠLTA valdybą 5 metų kadencijai yra išrinkti Jurij Vaitkun,
Sergejus Titarenko, Antanas Gerdaitis.
SVARSTYTA: Valdybos (tuo pačiu ir LŠLTA) pirmininko rinkimai.
Valdybos (tuo pačiu ir LŠLTA) pirmininkas renkamas iš valdybos narių.
Vyko atviras balsavimas:
Už J. Vaitkun balsavo 2 nariai
Už S.Titarenko balsavo 4 nariai
Už A.Gerdaitis balsavo 4 nariai
NUTARTA: Vadovaujantis LŠLTA įstatų punktu 6.12.: “Asociacijos pirmininką iš valdybos narių
renka visuotinis narių susirinkimas. Pirmininku tampa daugiausiai balsų gavęs valdybos narys. Jeigu
rinkimuose du asmenys gauna po lygų balsų skaičių, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris asociacijos
nariu yra ilgesnį laiko tarpą”. LŠLTA valdybos pirmininku ir LŠLTA pirmininku yra išrinktas
Sergejus Titarenko, nes asociacijos nariu yra ilgesnį laiko tarpą.
Antanas Gerdaitis priimtas į LŠLTA 2016.04.12d.
Sergejus Titarenko priimtas į LŠLTA 2005.07.28
Susirinkimo pirmininkas

Stanislav Trušakov

Susirinkimo sekretorius

Vidas Vasiliauskas
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