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Susirinkimo pirmininkas: Vytautas Zlatkus 
Sekretorius: Vytautas Zlatkus 
 
Susirinkime dalyvavo prezidentas: Vytautas Zlatkus. 
Susirinkime dalyvavo tarybos nariai: Rasa Maslauskaitė, Tadas Sidaravičius, Paulius Jonaitis, Dainius 
Liegus, Marius Žilinskas. 
Susirinkime dalyvavo nariai: Marijonas Kmitas, Egidijus Andreika. 
Susirinkime dalyvavo: Egidijus Šatas. 
 
 
Svarstyti ir nuspręsti klausimai: 
 

1. LSPSF konferencija 
Trumpai informuota kas buvo kalbama LSPSF konferencijoje: 

a. 2014 m. kovo 15 d. 11 val. Birštone įvyks LAK konferencija. Iš LSK klubo deleguoti 
Vytautas Zlatkus, Paulius Jonaitis, Leonardas Giliun, Jurijus Jakovlevas, Ramunė 
Kugaudaitė, Vytautas Skruibis. 

b. 2014 m. kovo 26 d. 11 val. Oro navigacijoje 5 a. vyks mokymai-informacinė diskusija apie 
Lietuvos oro erdvę. 

c. Kalbėta skrydžių saugos klausimais – pranešėjas Bronius Merkys, +370 616 94844; 239 
3850; bronius.merkys@sumin.lt 

d. Šiais metais iš LAK gaunama pinigų suma LSPSF padidinta nuo 20 000 Lt iki 57 000 Lt. 
e. Planuojama įrengti parasparnių tikrinimo laboratoriją už papildomai gaunamus 30 000 Lt. 
f. RRT sprendimu nuo 2014 m. birželio 1 d. galime gauti šaukinius ir naudoti aviacinį dažnį. 
g. 2016 m. Lietuvoje planuojama surengti Europos tikslaus nusileidimo čempionatą, 

tikriausiai Kaune, Aleksoto aerodrome. 2015 m. planuojama daryti „generalinę repeticiją“, 
šiemet visų prašoma kuo daugiau skatinti tūpikus ir prisidėti prie sėkmingo Europos 
tikslaus nusileidimo čempionato suorganizavimo. 

 
2. Atsarginių parašiutų perpakavimas. 

Derinama data su LEU dėl Didžiosios sporto salės nuomos (1000 kv. m.). 
Atsakingas: 
 Salės nuoma – Vytautas, 

Paskelbti Facebook, Paragliding.lt. 
 

3. Vilniaus taurė 2014 
Planuojamos datos – gegužės 1-4 dienos (ketvirtadienis - sekmadienis), rezervinės datos – 10-11 d. 
Ketvirtadienis – valstybinė šventė – Tarptautinė darbininkų diena, Penktadienis – darbo diena. 
Planuojama vieta – Klabiniai. 
Planuojamas dalyvių skaičius – 50 = mažiausiai 5 pasyviniai išvilktuvai (pagal LLL varžybų 
reglamentą). 
Dalyvio mokestis – pavedimu iš anksto 80-100 Lt (25-30 EUR) arba ~<2 savaitės iki varžybų 120-
140 Lt (35-40 EUR) ar varžybų dieną grynais. Pasižiūrėti kokios grąžinimo sąlygos pvz. 
Slovėnijoje. 
Planuojama užregistruoti kaip FAI 2 kategorijos varžybas. Dainius, Tadas ir Paulius planuoja 
papildomai susitikti 2014 m. kovo 6 d. peržiūrėti, kokie FAI reikalavimai varžyboms ir ką reikia 
atlikti. 
Planuojama sukurti google doc‘są, kur bus surašyti visi darbai ir kas už ką atsakingas. 
Pasidomėti nešiojamų tualetų nuomos kaina. 
Įrengti vandens talpą ir dušą Sidaravičių sodyboje. 



Varžybų personalas: 
 Jei bus poreikis – papildomas apmokėjimas operatoriams; 
 Vienas žmogus atsakingas už pažymėjimą, kuris pilotas su kuriuo išvilktuvu startuoja; 

Prieš pat varžybas užsiregistravusiems dalyviams pranešti el. paštu ir SMS ar įvyks varžybos. 
Dainius perdarys užrašus ant taurės ir medalių. 
Numatomos įskaitos: 
 Bendroji 
 EN/LTF A-B-C įskaita 
 EN/LTF A-B įskaita 
 Moterų 
 LSK 
Pritaikyti taisykles ir jas išversti į anglų kalbą. 
Marškinėliai kiekvienam varžybų dalyviui – Rasa susisieks su gamintojais dėl kainų. 
Lipdukai ant šalmų – Paulius? 
Maitinimas: 
 Pasidomėti kiek kainuotų užsakyti 3 maitinimus iš vietinių maisto gamintojų, pvz. Alantos 
proftechninės mokyklos; 
 Pusryčiams sudaryti sąlygas užsivirti kavos ar arbatos, padaryti kavos ir arbatos pasirinkimą 
bei pateikti sausainių. 
Planuojama organizuoti galimai nemokamas tūpimo varžybas du rytus arba vakarus (2-rą ir 3-čią dieną). 
Prizai: 
 Papildomų prizų traukimas per apdovanojimo ceremoniją; 
 Už pataikymą į 1 m – pvz. alaus butelis; 
 Sugalvoti papildomų prizų. 
 

4. Skrydis.lt domeno nuoma. 
Parašyti tekstą svetainėje, kad dėl nuomos susisiekti su Vytautu. 
 

5. skrydis.lt, lsk.lt ir lspsf.lt domenų hostingo pakeitimas 
Pasidomėti Karolio pateiktais variantais. 
Susisiekti su Siutilu dėl tolimesnės puslapių priežiūros. 
 

6. LSK konferencija 
Susisiekti su Marku ir sužinoti, kurių darbo dienų vakarais salė laisva tarp balandžio 7 ir 14 d. Salė 
laisva balandžio 7 d. 
 

7. LSK narių dalyvavimas tarptautinėse varžybose 
Apmokėti draudimą ir paremti marškinėliais (pvz. ne daugiau nei 1 per metus). 
 

8. Atsarginių parašiutų mėtymas 
Pasidomėti atsarginių parašiutų mėtymo treniruoklio sumontavimu ir mokymų suorganizavimu 
 

9. SIV kursas. 
Pagalvoti apie SIV kurso organizavimą. 

 
 
Planuojama kito tarybos susirinkimo data - 2014 m. kovo 12 d. 19:00 Can Can picerijoje 
VCUP‘e, 5 a. Rezervuotas staliukas Vytauto vardu. Minimali privalomai pravalgoma suma – 
100 Lt. 
 
Susirinkimo pirmininkas: V. Zlatkus 
 
Sekretorius: V. Zlatkus 
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