Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija
LSPSF tarybos posėdžio
PROTOKOLAS
2021 12 11, Vilnius

Dalyvauja:

Martynas Makelis, Dainius Liegus, Darius Lukoševičius, Greta Noreiko, Saulius
Guobužas, Audrius Petkūnas, Jolanta Romanenko, Dovilė Kurpytė-Lipnickė.

Darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dėl Lietuvos parasparnių JPL varžybų organizatoriams skiriamos paramos.
Dėl LSPSF 2021 metų biudžeto.
Dėl meteo stotelės įsigyjimo.
Dėl kalendorinio varžybų grafiko.
Dėl LSPSF Licencijų išdavimo ir pratęsimo kainos.
Dėl naujų parasparnių techninių patikrų kainų.
Dėl LSPSF naujienlaiškio pilotams.

Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Martynas Makelis, gen. sekretorė – Dovilė Kurpytė-Lipnickė.

NUTARTA:
1) LSPSF klubams organizavusiems JPL varžybas 2021 metais suteikti paramą:
- jei JPL varžybos organizuotos kartu su kitomis varžybomis – 150 EUR;
- jei JPL varžybos organizuotos kaip atskiros varžybos – 250 EUR.
Parama finansuojama iš LSPSF nuosavų lėšų. Atsakinga Jolanta Romanenko.
Balsuota: už – 6 (vienbalsiai).
2) Aptartas LSPSF 2021 metų biudžetas. Pasiaiškinti, ar Baisogalos sporto klubas pratęs narystę
LSPSF. Priminti 2021 metais nesusimokėjusiems metinio nario mokesčio klubams apie būtinybę jį
sumokėti. Prieš ataskaitinę metinę LSPSF konferenciją informuoti klubus narius apie federacijos
metinio nario mokesčio dydį Lietuvos aeroklube 2022 metais, ir per metinę konferenciją siūlyti
nariams patvirtinti naują metinį nario mokestį 2022 metams. Atsakingas Martynas Makelis.
3) Į 2022 Aukšto sportinio meistriškumo programos paraiškos priemonių sąrašą įtraukti meteo
stotelės įsigijimą. Atsakingas Martynas Makelis.
Balsuota: už – 6 (vienbalsiai).
4) Sudaryti preliminarų kalendorinį varžybų grafiką 2022-iems metams. Grafiką pristatyti LSPSF
metinėje konferencijoje, LSPSF naujienlaiškyje bei patalpinti LSPSF el. puslapyje. Dovilė KurpytėLipnickė?
Balsuota: už – 6 (vienbalsiai).
5) Atsižvelgus į 2021.02.27 LSPSF metinės konferencijos protokolo 9 punktą skraidyklės arba
parasparnio piloto, instruktoriaus arba tandemo piloto licencijos išdavimo mokestis su einamųjų
metų lipduku – 40 eurų. Pratęsimo vieneriems metams mokestis – 20 eurų. Sprendimas įsigalioja
nuo 2021 gruodžio 12 dienos. Informuoti atsakingą už licencijų užsakymą, pratęsimą ir pilotų
el.žurnalo tvarkymą Juozą Kauną (atsakingas Martynas Makelis). Už kontrolę, kaip vykdomas šis
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nutarimas atsakinga Jolanta Romanenko.
Balsuota: už – 6 (vienbalsiai).
6) Parasparnių patikros kainos nuo 2022 vasario 28 dienos keičiasi taip:
a) Pilotams neturintiems galiojančios LSPSF piloto licencijos – 60 EUR
b) Patikra atliekama nuo kovo 1d. iki rugsėjo 30 d. atskirai suderinus su laboratorija – 60 EUR
c) Pilotams turintiems LSPSF licenciją bet nedalyvavusiems bent vienose varžybose Lietuvoje
arba užsienyje vienerių metų laikotarpyje nustatoma patikros kaina – 50 eur.
d) Pilotams turintiems LSPSF licenciją ir dalyvavusiems bent vienose varžybose Lietuvoje arba
užsienyje vienerių metų laikotarpyje nustatoma patikros kaina vienam sparnui per metus –
40 eur.
Apie naujas patikrų kainas informuoti metinės konferencijos dalyvius.
Balsuota: už – 5, susilaikė – 1.
7) Parengti LSPSF pilotams naujienlaiškius, kuriais, pilotai būtų informuojami apie artėjančias
varžybas, renginius, apie galimas naudas dalyvaujant užsienio varžybose, apie federacijos
nutarimus ir pan. Saulius Guobužas

Pirmininkas

Gen. Sekretorė

Martynas Makelis

Dovilė Kurpytė-Lipnickė
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