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Darbotvarkė:

1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
2. Lietuvos parasparnių čempionato aptarimas.
3. Lietuvos skraidyklių čempionato aptarimas.
4. Dėl varžybų Kartenoje.
5. Einamieji klausimai.

Dalyvavo:

LSPSF prezidentas V. Grigoraitis.
LSPSF viceprezidentas  J.Jakovlevas, L Česnulevičius.
Tarybos nariai: J.Kaunas, J.Blocha, L.Giliun.

1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.

Aptarti praėjusio tarybos posėdžio nutarimai:
1.1.LSPSF įstatai:
Įstatai neparuošti. Kadangi čempionatas dėl netinkamų skrydžiams sąlygų nevyko
sklandžiai, įstatai nebuvo pristatyti tarybai.
Nutarta: K.Juzėnas kviečiamas į sekantį tarybos posėdį pristatyti federacijos
įstatus. V.Kairienė įpareigojama pakviesti ir priminti K.Juzėnui apie dalyvavymą
posėdyje bei įstatų pristatymą.
1.2. Pasaulio parasparnių tikslaus nusileidimo čempionato skolos:
Gauti atsakymai į prašymus skoloms padengti iš Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir Lietuvos Kūno kultūros departamento. Atsakymai – neigiami.
Nutarta: ieškoti kitų finansavimo šaltinių.
1.3. Aviacinio diapazono racijų pirkimas.Radijo dažnio kokybė skraidavietėse:
J.Blocha pristatė racijų pirkimo projektą.
Nutarta: J.Blocha įpareigojamas suderinti su LAK dėl racijų pirkimo. Išsiaiškinti
dėl nekokybiško radijo dažnio įpareigojami V.Grigoraitis ir R.Kazlauskas.
1.4. Buhalterio priėmimas į darbą:
Buhalteris R.Zajankauskas priimtas.
1.5. A.Lobikov apdovanojimo įteikimas:
Apdovanojimas įteiktas Lietuvos čempionato uždarymo metu.
1.6. Dėl skolų suderinimo su viešbučiu ,,Trasalis“:
Skolų suderinimo aktas pasirašytas.

1.7. Dėl tinklapio ,,Pagauk vėją“ :
Hostingo sutartis pasirašyta. Tinklapis veikia.
1.8. Dėl sparnų sertifikavimo Lietuvoje:



Jei kitų metų federacijos biudžetas leis, galėsime skirti lėšas sparnų tinkamumo
laboratorijai kurti.
Nutarta: L.Česnulevičius įpareigojamas išsiaiškinti, kaip ir kokiu būdu būtų
galima tikrinti skraidykles. J.Blocha ir J.Kaunas įpareigojami išsiaiškinti dėl
laboratorijos kūrimo galimybių bei bendradarbiavimo su ULO. L.Giliun
įpareigojamas išsiaiškinti dėl kursų galimybės VGTU.

2. Lietuvos parasparnių čempionatas.
Aptartas šių metų Lietuvos čempionatas Panevėžyje. Čempionatas įvyko, bet FAI
II kategorijos varžybų – neatitiko.
Nutarta: V.Grigoraitis informuoja FAI kodėl neįvyko II kategorijos varžybos.
2008 metų čempionatui pradėti ruoštis dar šiais metais. Paskelbti diskusijas
forume.

3. Lietuvos skraidyklių čempionato aptarimas.
Skraidyklių čempionatas neįvyko dėl netinkamų oro sąlygų.
Nutarta: L.Česnulevičius įpareigojamas suderinti su skraidyklininkais kaip
pravesti Lietuvos skraidyklių čempionatą ir pateikti pasiūlymus Kartenoje,
varžybų metu.

4. Dėl varžybų Kartenoje.
Svarstyta: varžybų Kartenoje - ,,Žemaitijos taurė“ galimybės bei organizaciniai
klausimai.
Nutarta: suderinti dėl Kartenos sklandymo zonos aktyvavimo. Pilotai už startus
moka patys. J.Jakovlevas konsultuojasi su Oro eismo vadyba dėl sklandymo zonų.

5. Einamieji klausimai.
Federacija turi ženkliukus su LSPSF simbolika.
Nutarta: Pilotams kartu su licenzija leisti įsigyti LSPSF ženkliuką (kaina – 5Lt).
Nutarta: įpareigoti D.Jakubauską parašyti užklausimą į FAI dėl kortelių
galiojimo.
V.Kairienė – susisiekti su LAK ir išsiaiškinti, ar federacija pati gali išduoti
korteles.

6. Sekantis tarybos posėdis 2007-07-17.

LSPSF prezidentas Vytautas Grigoraitis

LSPSF gen.sekretorė Vilma Kairienė


