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Dalyvauja: Arvydas Osinskas,  Juozas Kaunas, Leonard Giliun, Robertas Pesliakas, Rasa 
Grigoraitienė

Svečiai: Jolanta Romanenko, Mark Tučkovski, Ramunė Kugaudaitė

Svarstyta: 1.Lietuvos parasparnių čempionato vieta ir data. 
2. LSPSF konferencijos data.
3. Ką daryti su 50 pilotų, 2012 m. neprasitęsusių licenzijų
4. Tarybos protokolai, darbo koordinavimas, dokumentų ir sprendimų viešinimas, 
gen. sekretorė 
5. Baltarusijos piloto prašymas iškvietimo ES vizai gauti.
6. Atsakymas į Tomo Šeštoko skundą

Nutarta:

1. Sudaryti darbo grupę (Juozas K., Robertas P., Rasa G., Jurijus J.) keletui pasiūlymų išnagrinėti. 
Čempionato data ir vieta turi būti nuspręsta iki LSPSF konferencijos. Atsakinga darbo grupė.

2. LSPSF konferenciją surengti vasario 23 d. Vasario 15-16 d. Trakuose surengti susitikimą su klubų 
atstovais ir suderinti konferencijoje nagrinėtinus klausimus. Atsakingas (už susitikimą su klubų 
atstovais) Leonard G.

3. Dėl oficialioje licenzijų pratęsimo tvarkoje buvusio netikslumo nutarta pilotų nebausti. Patikslinti 
licenzijų pratęsimo tvarką ir paskelbti LSPSF puslapyje. Kreiptis į LAK’ą kad FAI licenzijas pratęstų tik 
su galiojančiomis LSPSF licenzijomis. Lietuvoje vykdomose varžybose leisti dalyvauti tik su 
galiojančia licenzija. Atsakingi Juozas K. ir Leonard G.

4. Protokolai: tarybos posėdžio klausimai turi būti aiškiai suformuluoti, kad būtų galima juos 
sudokumentuoti. Darbo koordinavimas: klausimai pateikiami sekretorei, ji paruošia posėdžio planą. 
Posėdžiui išrenkamas pirmininkaujantis. Dokumentų ir sprendimų viešinimas: protokolą parašo 
sekretorė, paviešina Juozas K. Sekretorė: vietoj atsistatydinusios Rasos G. nuo 2013-02-01 laikinai 
einančia gen. sekretorės pareigas patvirtinta Ramunė K.

5. Paruošti prašymą atvykimui į  LR ir pateikti jį migracijos tarnybai. Atsakingas Mark T.

6. Liudininkams Denis Jakovlev ir Kontantin Karcin raštu patvirtinus kad skunde nurodytą dieną Jurijus 
Jakovlevas skrydžių po saulės laidos nevykdė, nutarta kad skunde minimi faktai neįrodyti ir Jurijaus 
Jakovlevas skrydžių taisyklių nepažeidė.

Roberto P. nuomone LSPSF lėšų skirstymas procentais neteisingas, reikėtų skirti juos pagal organizuojamų 
varžybų kiekį. Trakuose bus pasiūlyta klubų atstovams surikiuoti LSPSF lėšų skirstymo prioritetus.

Pirmininkaujantis Leonard G.

Sekretorė Rasa G.


