
LSPSF TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2007-03-06

Dalyvavo:

LSPSF prezidentas V. Grigoraitis
LSPSF viceprezidentai: J.Jakovlevas, L.Česnulevičius
Tarybos nariai: J.Kaunas, L.Giliun, J.Blocha
LSPSF revizorius K.Juzėnas

Dienotvarkė:

1. Įgaliojimų perėmimas iš senosios tarybos.
2. Parasparnių tikslaus nusileidimo čempionato aptarimas.
3. Federacijos įsiskolinimas.
4. Įvykio Netonyse aptarimas.
5. LSPSF taurės varžybų organizavimas 2007m.
6. Dėl CIVIL delegatų rinkimų.
7. Dėl aviacijos šventės ,,Pagauk vėją” Vasario 16-ąją.

1. Įgaliojimų perėmimas iš senosios tarybos.

1.1.Visi senosios tarybos protokolai buvo rašomi netvarkingai ar yra dingę.

Nutarta: Atkurti visus įmanomus dingusius senosios tarybos
protokolus.

1.2. Komisijų patvirtinimo protokolų nėra.

Nutarta: Komisijas patvirtinti sekančiame tarybos posėdyje.

1.3. Federacijos įstatai. Pasikeitė konferencijos sprendimai, todėl federacijos
įstatus reikia keisti.

Nutarta:
1. Įregistruoti LSPSF įstatus.
2. Taryba įgalioja K.Juzėną pasirūpinti LSPSF įstatų parengimu.
3. Iš senosios tarybos perimti :

a) Paruoštus įstatus.
b) Konferencijų posėdžių protokolus.
c) Anspaudą.
d) Buhalterinės apskaitos dokumentus.
e) Kasą (banko sąskaitos valdymą).

4. Taryba įpareigoja J.Jakovlevą suderinti buhalterinės apskaitos dokumentų
patikrinimą ir perėmimą su UAB ,,Finansų ervė”.

2. Parasparnių tikslaus nusileidimo čempionato aptarimas.



Lietuvos parasparnių komandos kapitonas J.Jakovlevas visą čempionatą bei jo
atidarymą ir uždarymą vertina neigiamai. Visiškai nebuvo laikomasi protokolo.

Lietuviai užėmė ketvirtąją vietą. Šiais metais absoliutūs komandos rezultatai
(surinktų taškų skaičiumi) yra geresni už 2003 metus, kai Lietuvos parasparnių
komanda tapo bronzos medalių laimėtojais.

L.Česnulevičius teigia, kad komandoje trūko disciplinos. Komandos kapitonas
paneigė šiuos kaltinimus, nes komandoje buvo laikomasi ypač griežto sportinio
rėžimo.

Nutarta: Komandos kapitonas prieš varžybas turi pateikti išsamią sąmatą,
komandos treniruočių veiksmų planą - grafiką.

3. Federacijos įsiskolinimas.

LSPSF tarybos narys L.Giliun teigia, kad buvęs prezidentas Adomas Baublys
UAB ,,Smulkus urmas” buvo pažadėjęs sumokėti už pateiktas prekes. Jiems
nesumokėta iki šiol.

Visos sąskaitos-faktūros pateiktos ir įrašytos į išlaidas, jos yra federacijos
buhalterijoje

J.Blocha pageidauja apmokėti grąžintuvo darbą bei darbininkams išmokėti
žadėtus dienpinigius.

2007 metų Pasaulio parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas visiškai
neturėjo sąmatos.

Nutarta:
1. Išsiaiškinti kas ir kiek turi finansinių pretezijų LSPSF.
2. Visos finansinės pretenzijos, nedokumentuotos sutartim ir sąskaitom-

faktūrom, turi būti pateiktos raštiškai per vieną mėnesį nuo šio protokolo paskelbimo
datos. Buvęs federacijos prezidentas turi parašyti raštišką paaiškinimą, ar jos
pagrįstos, o taryba svarstys, ar pretenzijas pripažinti federacijos skolomis.

4. Įvykio Netonyse aptarimas.

Prezidentas V.Grigoraitis tarybos nariams pristatė įvykį Netonyse, liudininkų,
nukentėjusiojo bei kaltininko pasiaiškinimus. Buvo tiksliai ir nuodugniai išsiaiškinta
šio įvykio schema.

Nutarta:
1.Visą įvykio medžiagą perduoti Saugumo komisijai.
2. Tyrimo ataskaitą Saugumo komisija pateikia kitame tarybos posėdyje.

5. LSPSF taurės varžybų organizavimas 2007m.

Taryba aptarė T.Sidaravičiaus ir V.Bogdonovičiaus pasiūlymą dėl
neakivaizdinių varžybų „LSPSF taurė“ organizavimo. Siūloma atsisakyti skrydžių



liudijimų ir varžybas vykdyti tik pagal GPS parodymus. Duomenis dėti į vieną iš
pasaulyje naudojamų tinklapių. Paruošti ir paskelbti naujas taisykles.

Buvo aptartas A.Lobikovo pasiūlymas fiksuoti lietuvių pilotų skrydžius ne tik
Lietuvos teritorijoje. Taryba nesutiko su šiuo pasiūlymu.

J.Jakovlevas pageidauja jo įsteigtą taurę įteikti geriausiam Lietuvos pilotui
metų pabaigoje.

Nutarta:
1. Taryba įpareigoja J.Kauną tvarkyti LSPSF taurės varžybų rezultatus.
2. Registruojami skrydžiai tik Lietuvos respublikos teritorijoje bet kokios

pilietybės pilotams.
3. Nepriimami skrydžiai, pažeidę vizualaus skrydžio taisykles (VST).
4. J.Jakovlevo taurę įteikti metų pabaigoje.

6. Dėl CIVIL delegatų rinkimų.

Nutarta:
Viešai paskelbti debatus forume dėl CIVIL delegatų kandidatūrų.

. 7.  Dėl aviacijos šventės ,,Pagauk vėją” Vasario 16-ąją.

Nutarta:
LSPSF atsiriboja nuo šventės ,,Pagauk vėją” ir jos organizatorių.

Balsavimo rezultatai : Už – 5
Prieš – 0
Susilaikė – 1

8. Kitas tarybos posėdis 2007- 03- 27.
Į šį posėdį kviečiamas skraidyklininkas Arvydas Osinskas.

LSPSF prezidentas Vytautas Grigoraitis

LSPSF gen.sekretorė Vilma Kairienė


