Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija
LSPSF tarybos posėdžio
PROTOKOLAS
2019 07 12, Vilnius

Dalyvauja:

Robertas Pesliakas, Rytis Matiukas, Martynas Makelis, Dovilė Kurpytė, Greta
Boliaku, Dainius Liegus, Darius Lukoševičius.

Darbotvarkė:
1. Dėl Prezidento pareigų atstovavimo, informacijos sklaidos užtikrinimo, LSPSF
reprezentavimo.
2. Dėl LSPSF neeilinės konferencijos skelbimo.
3. Dėl LSPSF įstatų keitimo.
4. Dėl LSPSF įgaliojimų tvarkos.
5. Dėl oficialios Vytauto Skruibio įvykio analizės ir išvadų pateikimo.
6. Dėl draudimo rekomendacijų teikimo parasparnių bendruomenei.
7. Dėl FAI2 kategorijos varžybų galimybės registruotis prisijungus prie tinklo (angl. online).
8. Dėl simuliatoriaus Šiaulių bazės renginyje.
9. Zarasų renginys.

Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Martynas Makelis, gen. sekretorė – Dovilė Kurpytė.
NUTARTA:
1. LSPSF atstovavimas ir reprezentavimas išrenkant laikiną atstovą, užtikrinti informacijos
sklaidą:
• Laikinuoju LSPSF Prezidentu išrinkti Martyną Makelį.
Balsuota: už – 6 (vienbalsiai).
• Visus laiškus iš president@lspsf.lt, persiųsti tarybai (įpareigoti Martyną Makelį
pakalbėti su Arvydu Osinsku ir Karoliu Dautartu).
2. LSPSF neeiline konferencija skelbiama 2019 rugpjūčio 17 dieną.
Balsuota: už – 6 (vienbalsiai).
3. Įstatų ketimo klausimas bus svarstomas vėlesniuose Tarybos posėdžiuose, preliminariai
planuojant Įstatus keisti eilinės konferencijos metu. Įpareigoti Dainių Liegų paklausti
informacijos pas notarus.
Balsuota: už – 6 (vienbalsiai).
4. Įgaliojimai yra gen. sekretorei Dovilei Kurpytei tvarkyti duomenis Registrų centre.
5. Atsižvelgiant į įvykio aplinkybes, neesant tyrimo rezultatams su suinteresuotais asmenimis
bendrauti nepažeidžiant etikos principų.
Kol Prancūzijoje vykdomas tyrimas – bendradarbiauti su Prancūzijos teisėsaugos atstovais. Po
tyrimo rezultatų paskelbti Lietuvos parasparnių bendruomenėje išvadas ir įvykio analizę.
Įgalioti Robertą Pesliaką informacijos sklaidai su Prancūzijos teisėtvarkos atstovais
bendraujant telefonu, bei siunčiant raštą Prancūzijos aeroklubui (ar atitinkamai institucijai),

policijai, tarptautinei organizacijai esančiai CAA (Direction générale de l'Aviation civile
(DGAC)).
Balsuota: už – 6 (vienbalsiai).
6. Įpareigoti Martyną Makelį iki 2019 rugpjūčio 15 d. peržiūrėti ir paruošti draudimo atmintinę,
pateikiant rekomendacijas reikalingas renkantis tinkamą draudimą parasparnių sporte.
7. FAI2 kategorijos varžyboms jau yra galimybė registruotis prisijungus prie tinklo (angl. online).
8. Šiaulių bazėje renginio metu parasparnių simuliatorių naudos Gediminas ir Jonas Miklovis.
9. Įpareigoti Dainių Liegų pasidomėti situacija susisiekiant su LAK Prezidentu.
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