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Darbotvarkė

1. Atsaskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
2. Lietuvos čempionatas:      a) starto mokestis;

b) dėl Mariaus Maceinos paskyrimo čempionato direktoriumi.
3. Radijo dažnio apmokėjimas.
4. Buhalterio priėmimas į darbą.
5. A.Lobikov apdovanojimo įteikimas.
6. Dėl skolų suderinimo su viešbučiu ,,Trasalis“.
7. Dėl tinklapio ,,Pagauk vėją“.
8. Dėl sparnų sertifikavimo Lietuvoje.
9. Dėl piloto Antano Jakucevičiaus leidimo laikyti egzaminą 4-ąjai parasparnio piloto
kategorijai.

1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.

Aptarti praėjusio tarybos posėdžio nutarimai:
1.1. LSPSF įstatai:
K. Juzėnas baigia paruošti LSPSF įstatus. Baigs ruošti ir pristatys įstatus Lietuvos parasparnių ir
skraidyklių čempionato metu, Panevėžyje.
1.2. Pasaulio parasparnių tikslaus nusileidimo čempionato skolos:
prašymai skoloms padengti pristatyti į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir Lietuvos
Kūno kultūros departamentą. Laukiami atsakymai iš LRFM bei KKSD.
1.3. Dėl vardo ,,Pagauk vėją“:
visi reikiami dokumentai sutvarkyti, apmokėti ir pateikti patentų biurui.

2. Lietuvos čempionatas.

Aptarti čempionato organizavimo bei startinio mokesčio klausimai.
Nutarta: LSPSF taryba tvirtina Marių Maceiną Lietuvos parasparnių ir skraidyklių čempionato
Panevėžyje direktoriumi ir įgalioja jį organizuoti čempionatą. LSPSF federacija apmoka
Stetiškių aerodromo nuomą bei sumoka FAI startinį mokestį už II kategorijos varžybas iš II
ketvirčio tikslinių LAK lėšų likučio.

3. Radijo dažnio apmokėjimas. Racijų įsigyjimo galimybės.

Svarstyta: Aviacinio diapazono racijų pirkimo komisijos sudarymas. Radijo ryšys skraidymo
vietose. Radijo dažnio apmokėjimas RRT.
Nutarta: Paskirti J.Blocha, J.Pleikį atsakingus už aviacinio diapazono racijų pirkimo projektus.
Juos pateikti ir pristatyti kitame tarybos posėdyje. Išsiaiškinti su Ryšių Reguliavimo tarnyba dėl
nekokybiško ryšio skraidavietėse. Apmokėti radijo dažnio (kanalų) naudojimo priežiūrą.



4. Buhalterio priėmimas į darbą.
Buhalteris Rimantas Zajankauskas susipažino su federacijos veikla bei finansinias dokumentais.
Nutarta: Priimti i darbą buhalterį R.Zajankauską.

5. A.Lobikov apdovanojimo įteikimas.

LAK išrinko geriausiu LSPSF federacijos pilotu A.Lobikov.
Nutarta: Taryba įpareigoja J. Jakovlevą įteikti A.Lobikov geriausio LSPSF federacijos piloto
apdovanojimą  Lietuvos čempionato Panevėžyje metu.

6. Dėl skolų suderinimo su viešbučiu ,,Trasalis“.

Nutarta: Pasirašyti  UAB,,Trasalis“ ir LSPSF skolų suderinimo aktą.

7. Dėl tinklapio ,,Pagauk vėją“.

Svarstyta: Šiuo metu tinklapis www.pagaukveja.lt neveikia.
Nutarta: J.Kaunas įpareigojamas išsiaiškinti, kodėl neveikia tinklapis ir sudaryti sutartį su UAB
,,Lithill“ dėl tolimesnio tinklapio funkiconavimo.

8. Dėl sparnų sertifikavimo Lietuvoje.

Svarstyta: Techninė parasparnių ir skraidyklių apžiūra. Ar federacija gali apriboti skraidymus
su netvarkingais sparnais? Turi būti atsakingas asmuo, turintis tarptautinį sertifikatą, leidžiantį
atlikti skraidymo įrangos patikrinimą. Piloto kvalifikacijos atitikimas turimai įrangai. Ar galima
numatyti minimalius kvalifikacijos reikalavimus kiekvienai saugumo klasei. SIV kursų
reikalingumas ir galimybės juos rengti Lietuvoje.
Nutarta: Kurti laboratoriją parasparnių ir skraidyklių tinkamumui tikrinti. Išsiaiškinti ar yra
įmanoma praeiti atestaciją vienoje iš tarptautinės bendrijos pripažintų organizacijų (pvz. DHV)
ir gauti sertifikatą.

9. Dėl piloto Antano Jakucevičiaus leidimo laikyti egzaminą 4-ąjai parasparnio piloto
kategorijai.

Nutarta: Leisti A.Jakucevičiui laikyti egzaminą 4-ąjai kategorijai ir dalyvauti Lietuvos
čempionate.

10. Sekantis tarybos posėdis 2007-06-19

LSPSF prezidentas Vytautas Grigoraitis

LSPSF gen.sekretorė Vilma Kairienė


