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LIETUVOS AEROKLUBO 

RINKIMINĖS -  ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ 

2018 m. kovo 25 d., 11.00 val., vieta: Kauno įgulos karininkų ramovė, A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas 

 

 Delegatų  registracija 10-11 val. 
   

I. Konferencijos atidarymas,  Lietuvos valstybės himnas 
II. Konferencijos svečių sveikinimo žodis  (iki 20 min.) 
III. Konferencijos darbo organų rinkimai (iki 15 min.): 

 LAK konferencijos pirmininko rinkimai. 
 Sekretoriato rinkimai. 
 Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.  

IV. Konferencijos darbo reglamento svarstymas ir darbotvarkės tvirtinimas (Iki 10 min.). 
V. Nusipelniusių aviacijos sportui asmenų bei sportininkų, tapusių Pasaulio bei 

Europos čempionais ir prizininkais, pagerbimas (iki 15 min.). 
VI. LAK prezidento ataskaitinis pranešimas (iki 20 min.).   
VII. LAK viceprezidentų pranešimai (iki 5 min. kiekvienam pranešėjui, iki 1 val. visiems 

pranešėjams)  
VIII. LAK revizijos komisijos atlikto patikrinimo ataskaita ir metinės finansinės 

atskaitomybės tvirtinimas (iki 15 min).  
IX. LAK etikos komisijos ataskaita ( iki 5 min). 

 

Po 2 – 2 val. 30 min.  darbo konferencijoje daroma kavos pertrauka - 30 min. (apie 13 30 
val.)  
 

X. Konferencijos delegatų ir svečių pasisakymai (iki 5 min. kiekvienam, iki 1 val. 
visiems). 

XI. Lietuvos aeroklubo veiklos kryptys ir  didelio sportinio meistriškumo finansavimas 
(iki 15 min.) 

XII. LAK prezidento ir LAK Tarybos darbo įvertinimas (iki 10 min). 
XIII. Kandidatų kėlimas į LAK prezidentus (iki 20 min.) 
XIV. Kandidatų pristatymas, kandidatų pasisakymai ( iki 15 min. kiekvienam  kandidatui) 
XV. LAK prezidento rinkimai (iki 40 min.). 
XVI. LAK tarybos rinkimai (iki 15 min.). 
XVII.  Kandidatų į Revizijos ir Etikos komisijas pateikimas (iki 20 min.) 
XVIII. LAK revizijos komisijos rinkimai (iki 5 min.). 
XIX. LAK etikos komisijos rinkimai (iki 5 min.). 
 

Po 2 – 2 val. 30 min. darbo konferencijoje daroma kavos pertrauka – 15 min. (apie 16 30 
val.) 
 

XX. Valstybės dotacijų, skirtų didelio sportinio meistriškumo aviacijos sporto 
programoms vykdyti, paskirstymo principų tvirtinimas (iki 15 min.). 

XXI. LAK narių stojamojo įnašo, metinio nario mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos 
tvirtinimas (iki 15 min).  
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XXII. Delegatų į eilinę LAK konferenciją delegavimo normų tvirtinimas (iki 10 min). 
XXIII. Konferencijoje priimtų nutarimų patvirtinimas (iki 10 min.).  
XXIV. Kiti klausimai delegatų siūlymu. 
XXV. Konferencijos dalyvių įamžinimas fotonuotraukose (iki 5 min.)   

 
 

 


