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Susirinkimo pirmininkas: Vytautas Zlatkus 
Sekretorius: Vytautas Zlatkus 
 
Susirinkime dalyvavo prezidentas: Vytautas Zlatkus. 
Susirinkime dalyvavo tarybos nariai: Tadas Sidaravičius, Dainius Liegus, Marius Žilinskas. 
Susirinkime dalyvavo nariai: Donatas Adžgauskas. 
Susirinkime dalyvavo: Aušrinė, Viktorija. 
 
 
Svarstyti ir nuspręsti klausimai: 
 

1. Atsarginių parašiutų perpakavimas. 
Derinama data su LEU dėl Didžiosios sporto salės nuomos (1000 kv. m.). 
Atsakingas – Vytautas, 

Paskelbti LSK grupėje Facebook, Paragliding.lt LSK forume. 
 

2. Vilniaus taurė 2014 
Pasyviniai išvilktuvai – galvojama apie 7 išvilktuvus. Iki kito susirinkimo visiems apgalvoti įvairių 
formulių, kaip papildomai primokėti išvilktuvininkams, jei nėra oro. 
Dalyvio mokestis – pavedimu iš anksto 100 Lt (30 EUR) arba ~<2 savaitės iki varžybų 140 Lt (40 
EUR) ar varžybų dieną grynais. Pasižiūrėti kokios grąžinimo sąlygos pvz. Slovėnijoje. 
Sukurtas google doc‘są, kur rašomi visi darbai, taisyklės, kas už ką atsakingas ir kita susijusi 
informacija: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiYqyv7ge3MQdGo3Mnh4XzJuZS13OFZtSTZV
UlRkZFE&usp=sharing 
Nešiojamų tualetų nuoma – 566 Lt. 
Įrengti vandens talpą ir dušą Sidaravičių sodyboje – jei bus pakenčiamas oras – Marius planuoja 
nuvažiuoti apsižiūrėti ir nufotografuoti / nufilmuoti vietovės. 
Varžybų personalas: 
Iki kito susirinkimo planuojama pritaikyti taisykles ir jas išversti į anglų kalbą. 
Marškinėliai kiekvienam varžybų dalyviui – Rasa susisieks su gamintojais dėl kainų. 
Lipdukai ant šalmų – Marius. 

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. 
Žalios girios buteliukai + obuoliai kaip maisto davinys skrydžiui. 
Planuojama priimti į varžybas – tik sertifikuotus sparnus. 
Pasidomėti renginio draudimu. 
Surasti varžybų pareigybių aprašymus. 
Paruošti A3 žemėlapius su zonomis. 
Paruošti GPS taškų varžyboms. 
Planuojama suorganizuoti, pvz. „didžiausio Fail‘o konkursą“. 
 

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

4. skrydis.lt, lsk.lt ir lspsf.lt domenų hostingo pakeitimas 
Pasidomėti Karolio pateiktais variantais. 



Susisiekti su Siutilu dėl tolimesnės puslapių priežiūros. 
 

5. LSK konferencija 
Salė rezervuota balandžio 7 d. Iki kito susirinkimo apgalvoti konferencijos temas ir jas surašyti į 
google doc‘są. 
 

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

 
Kitas tarybos susirinkimas planuojamas: 
2014 m. kovo 18 d. (antradienį) 19:00; 
Kalvarijų g. 125, 2 korpusas (dėl tikslesnės vietos - būtinai skambinti +370 618 76085); 
Rezervuotas staliukas Mariaus vardu ;-). 
 
Susirinkimo pirmininkas: V. Zlatkus 
 
Sekretorius: V. Zlatkus 
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