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Darbotvarkė:

1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
2. Dėl federacijos nario mokesčio padidinimo pilotams.
3. Dėl nario mokesčio klubams.
4. Dėl finansinių ataskaitų.
5. Konferencijos dienotvarkė.
6. Racijų paskirstymas klubams.
7. LSPSF taurė.
8. Einamieji klausimai.

Dalyvavo:

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

Svečiai: Linas Kesminas, Justinas Pleikys.

1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
V.Grigoraitis aptarė praėjusio posėdžio sprendimus.
Nutarta: patikslinti išlaidas, dėl stovyklos Tenerifėje.

2. Dėl mokesčio už licenziją padidinimo.
Svarstyta: V.Grigoraitis pristatė LAK‘o narių mokesčių skaičiavimo tvarką. Už
kiekvieną pilotą federacija LAK‘ui sumoka maždaug 6,1 Lt. Siūloma padidinti
mokestį už licenzijų išdavimą ir pratęsimą.
Nutarta: Pakelti licenzijų išdavimo ir pratęsimo mokestį: išdavimas- 40Lt,

pratęsimas- 20Lt.

3. Dėl nario mokesčio klubams.
Svarstyta: klubų nario mokestis federacijai. Federacijoje šiuo metu yra 12 klubų,

realiai veikiantys – 9. Nario mokestis reikalingas tam, kad būtų galima tiksliai žinoti
veikiančių klubų skaičių.

J.Blocha siūlo, kad stojamasis mokestis turi skirtis nuo einamojo. Klubams, kurie
vykdo veiklą, taikyti didesnį mokestį, nes jie pretenduoja į didesnę federacijos
paramą.

Klubas, kuris nevykdo jokios veiklos federacijoje, moka fiksuotą 100Lt mokestį.



Nutarta: pateikti svarstyti LSPSF konferencijai klubo nario mokestį: fiksuotas
mokestis- ne mažiau100Lt, stojamasis mokestis – ne mažiau 200Lt.
Mokėjimo tvarka: iki metų pabaigos sumokėti nario mokestį už sekančius metus..

4. Dėl finansinių ataskaitų.
Nutarta: LSPSF revizorius K.Juzėnas  patikrina federacijos veiką už 2007 metus ir

pateikia preliminarią ataskaitą konferencijai.

5. Konferencijos dienotvarkė.
Nutarta:
1. Ataskaitos: LSPSF prezidento, viceprezidentų, revizoriaus, gen.sekretorės.
2. Klubų ataskaitos.
3. LSPSF įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.
4. Nario mokesčio nustatymas.
5. Varžybų grafiko 2008m tvirtinimas.
6. Atsistatydinusio tarybos nario rinkimai.
7. LSPSF taurės nugalėtojų bei rezultatų paskelbimas.
8. Pasiruošimas Trakų oro festivaliui – 2008 .
9. Einamieji klausimai.

10. Racijų paskirstymas klubams.
Nutarta: LSPSF konferencijos metu pranešti apie gautas racijas. Dėl racijų
paskirstymo bus spręndžiama kitos tarybos posėdžio metu.

11. LSPSF taurė.
Svarstyta: LSPSF taurė baigėsi, reikia numatyti apdovanojimus bei jų įteikimo
laiką ir vietą. LSPSF taurės nugalėtojas Aleksej Lobikov ( 692.90 taškų),
Nutarta: J.Kaunas konferencijos metu pristato LSPSF taurės nugalėtojus bei
rezultatus.
Nugalėtojus apdovanoti ,,Trakų oro festivalio-2008”metu.

12. Einamieji klausimai.
Svarstyta: K.Dautarto pateikta LSPSF tinklapio www.lspsf.lt versija bei
lankstinukas ,,Trakų oro festivaliui- 2008”.
Nutarta: taryba patvirtino ir įgaliojo K.Dautartą toliau tvarkyti LSPSF tinklapį.
Lankstinukas tvirtinamas.

LSPSF prezidentas Vytautas Grigoraitis

LSPSF gen.sekretorė Vilma Grigoraitienė


