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Darbotvarkė:

1.   Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
2. Dėl sąskaitų- faktūrų apmokėjimo UAB ,,Smulkusis urmas“.
3. Dėl licenzijų išdavimo tvarkos.
4. Dėl internetinių puslapių.
5. Dėl pilotų dalyvavimo užsienio varžybose.
6. Einamieji klausimai.

Dalyvavo:

LSPSF prezidentas V. Grigoraitis.
Tarybos nariai: J.Kaunas, J.Blocha.
LSPSF revizorius K.Juzėnas.

Svečiai: K.Dautartas, D.Jakubauskas.

1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.

Aptarti praėjusio tarybos posėdžio nutarimai:
1.1. LSPSF įstatai:
Įstatai paruošti. Pateikti svarstymui pilotų forume.
1.2. Dėl nekokybiškio radijo dažnio:
Nutarta: V.Grigoraitis susisiekia su Ryšių reguliavimo tarnyba ir R.Kazlausku,
išsiaiškina dėl nekokybiško ryšio skraidavietėse.
1.3. Aviacinio diapazono racijų pirkimas:
Konkurse turi dalyvauti trys rangovai – pardavėjai. Jau išrinkti konkretūs
modeliai.
Nutarta: Iki rugsėjo mėn. konkursą baigti ir pirkimo – pardavimo sutartis pateikti
Lietuvos aeroklubui.
1.4. Dėl sparnų sertifikavimo Lietuvoje:
L.Česnulevičius susisiekė su ULO Tomu Radzevičiumi. Skraidyklių tinkamumo
nustatyti Lietuvoje neįmanoma.
Nutarta: D.Jakubauskas sudaro asmenų sąrašą, kurie galėtų atlikti skraidyklių
techninę apžiūrą.
1.5. Dėl IPPI kortelių išdavimo:
IPPI kortelės savikaina-10 Lt.
Nutarta: V.Grigoraitis įpareigojamas nuvykti į LAKą ir išsiaiškinti.

2. Dėl sąskaitų- faktūrų apmokėjimo UAB ,,Smulkusis urmas“.



Yra likusios neapmokėtos sąskaitos-faktūros nuo Pasaulio Parasparnių tikslaus
nusileidimo čempionato.
Nutarta: L.Giliun išsiaiškina dėl šių sąskaitų. Buhalteris patikrina ar sąskaitos
nėra apmkėtos.

3. Dėl licenzijų išdavimo tvarkos.
Norint išduoti pilotų pažymėjimus, reikalingi pinigų priėmimo kvitai. Kvitai
išrašomi kiekvienam asmeniškai.
Nutarta: V.Kairienė atsakinga už pilotų pažymėjimų išdavimą.
Svarstyta skraidyklės piloto M.Aleksandravičiaus galimybė gauti 4 kategorijos
piloto pažymėjimą išimties tvarka, neturint 3 kategorijos.
Nutarta: Kadangi nebuvo pateikti jokie argumentai, M.Aleksandravičiui
išduodamas 3 kategorijos piloto pažymėjimas.

4. Dėl internetinių puslapių.
Šiuo metu veikia keli parasparnių ir skraidyklių tinklapiai. Tinklapyje ,,Skrydis“
sudėta visa reikiama LSPSF informacija, todėl jį išsaugoti butina.
Nutarta: Įpareigoti K.Dautartą suburti komandą, galinčią atgaivinti ir
užregistruoti tinklapį „LSPSF“ ir sukurti naują tinklapio dizainą.

5. Dėl pilotų dalyvavimo užsienio varžybose.
Nutarta: J.Kaunas atsakingas už informacijos surinkimą apie pilotų dalyvavimą
užsienio varžybose.

6. Einamieji klausimai.
Pirktas kabelis GPS imtuvų nuskaitymui varžybose.
Nutarta: Grąžinti J.Kaunui pinigus už kabelį iš pinigų, surinktų už pažymėjimus.

Vilniaus taurė įvyks 2007-08-11/12 arba 2007-08-18/19 dienomis Valkininkuose.

7. Sekantis tarybos posėdis 2007-08-28


