
 1 

Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija 

LSPSF tarybos posėdžio 

 

PROTOKOLAS 

 

2013 09 17, Vilnius 

 

 

Dalyvauja: Vytautas Skruibis, Leonard Giliun, Robertas Pesliakas, Juozas 

Kaunas, Arvydas Osinskas, Justinas Pleikys, Romualdas Požėra 

 

 Svečiai: Tadas Sidaravičius, Jolanta Romanenko 

 

Darbotvarkė: 1. Lietuvos Lygumų Lygos (LLL) varžybų organizatorių (klubų) 

veiklos įvertinimo kriterijų nustatymas bei 2013 m. finansavimo 

paskirstymas. 

2. Ar nevertėtų apmokestinti išvilktuvų operatorių (lietuvių ir 

užsienio) egzaminų ir pažymėjimų? 

3. Ar nevertėtų apmokestinti tandemų pilotų egzaminų ir 

pažymėjimų? 

4. Ar nevertėtų įvesti lengvatas jauniems pilotams ir apmokestinti 

egzaminus bei pažymėjimus mažesniais tarifais? 

 5. kiti einamieji klausimai 

 

Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Leonard Giliun, gen. sekretorė – Ramunė Kugaudaitė. 

 

 

NUTARTA: 

 

1. Iki 2013 m. rugsėjo 20 d. suorganizuoti susitikimą su visose LLL varžybose 

dalyvavusiu pilotu Pauliumi Jonaičiu (objektyviu vertintoju), LLL varžybų 

koordinatoriumi Mark Tučkovski ir Juozu Kaunu bei parengti 2013 m. finansavimo 

paskirstymo planą. 

Atsakingas: Leonard Giliun. 

 

2. Iki kito tarybos posėdžio tarybos nariai turi išanalizuoti išvilktuvo operatoriaus 

pažymėjimo išdavimo tvarką ir pateikti pasiūlymus dėl tvarkos pakeitimo. 

Svarstymas atidedamas kitam posėdžiui. Už pasiūlymų nagrinėjimą atsakingi: 

Jolanta Romanenko, Leonard Giliun. 

 

3. Kitam tarybos posėdžiui tarybos nariai, peržiūrėję tandemo piloto pažymėjimo 

išdavimo tvarką, turi pateikti pasiūlymus dėl tvarkos pakeitimo. 

 

4. Nuspręsta jauniems pilotams lengvatų už egzaminus ir pažymėjimus netaikyti. 

Arvydą Osinską įpareigoti paklausti CAA dėl mokinio licenzijų būtinumo. 

 

5. Pateikti užklausą Kelių policijai dėl leidimo naudotis bendrojo naudojimo keliais 

vykdant parasparnių išvilkimus. Atsakingas: Robertas Pesliakas.  
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Justinas Pleikys pasiūlė LSPSF tarybos posėdžius rengti LAK patalpose. Nutarta 

ateityje tai išbandyti. 

Surinkti išsamią informaciją apie vietas, norimas įteisinti/pažymėti kaip startavietes, 

taip pat apklausti už dabartines startavietes atsakingus žmones, kiek buvo vykdyta 

skrydžių, kad būtų galima koreguoti skaičių, paliekant aktyviai naudojamas. 

Informaciją tarybai pateikti iki rugsėjo 27 d. Atsakingas: Vytautas Skruibis. 

Kitam tarybos posėdžiui pežiūrėti skraidyklės ar parasparnio piloto pažymėjimo 

pratęsimo tvarkos 4 punktą ir pateikti jo keitimo pasiūlymus svarstymui. 

 

 

Pirmininkaujantis Leonard Giliun 

 

Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė 


