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Technika 
1. Lietuvos rinktinės sklandytuvų parko  atnaujinimas, parduodant Nimbus4, Lak-17B, JS1 

- Įsigyti JS3, arba Ventus 3 - 15/18m versijoje. 

- Įsigyti standartinė klasės sklandytuvą. (jaunimo poreikiams) 

- Įsigyti 13.5m klasės sklandytuvą su FES varikliu. 

- Elektrifikuoti turimą LAK-17a, (13.5, 15m. 18m). 

- Įsigyti 2 klubinės klasės sklandytuvus, turinčius geriausią varžybinį “Handikapą”. 

2. Mokomosios technikos įsigijimas klubams (L-13 remontas, sparnų stiprinimas) 

- pasiekti, kad ŠMSM ministerija, skirtų lėšų L-13 sparnų  sustiprinimui, kad klubuose atsirastų bent po du 

mokomuosius  sklandytuvus. 

Finansavimas 
1. ŠMSM (fondo ar biudžetinio) kasmet skirtų nemažiau kaip 50000 eur finansavimą aviacinės technikos 

įsigijimams, remontams. 

2.  ŠMSM užklasinės veiklos krepšelis atsirastų ir vaikams nuo 14m, kurie nori tapti sklandytojais. 

3. Sklandytojai užėmę PČ ir EČ 1-5 vietas būtų  finansuojami 100 % kitam čempionatui  tiesiogiai valsybės 

(fondo arba biudžetinėmis) lėšomis. 

4. Jaunimo rinktinės dalyvavimas PČ , EČ būtų finansuojama atskira eilute iš aeroklubui skirtų lėšų. (reikės 

pritarimo kitų federacijų) 

5. Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, ypač klubų sportinės veiklos aktyvinimui. 

Lietuvos teisinės bazės pakeitimai (CAA ir Lietuvos) 
1. Pasiekti, kad sporto įstatymas, dėl nemokamos medicininės apžiūros, būtų taikomas ir sklandytojams.  

2. Sklandytojų licenzijavimą LAPL(S), būtų perduotas federacijai.  

3. Įkurti prie aeroklubo vieną visiems aeroklubams DTO, arba ATO. 

4. Siekti, kad LAPL(S) medicinos reikalavimai būtų kaip šiuo metu ULO, tai yra užtektų vairuotojų medicininės 

patikros.  

5. Pasiekti , kad sklandytojų teorinis egzaminas susidėtų iš vieno egzamino visomis temomis ir jį būtų galima 

laikyti nuotoliniu būdu.  

6. Pasiekti, kad teoriniai egzaminai galėtų būtį laikomi ne tik lietuvių, bet ir anglų bei rusų kalbomis. Atsiveria 

galimybės klubams turėti papildomo darbo. 

7. Pasiekti, kad sklandytuvai nebūtų civiliniame Lietuvos kodekse traktuojami kaip nekilnojamas turtas. 

8. Įteisinti ELA1 kategorijai  visuomeninius techninius inspektorius. 

9. Siekti, kad technika ir turtas taptų klubų nuosavybe. 

10. Pasiekti, kad grįžtų , papildomi balai stojant į Aviacijos institutą, turintiems sklandytojo licencijas. 

Atsiranda papildoma motyvacija, planuojantiems mokytis aviacijos institute. 

Atstovavimas FAI (IGC) veikloje 
1. Pasiekti, kad LAK mini būtų įtrauktas į klubinės klasės sklandytuvų sąrašą. 

2. Pasiekti, kad 13.5m. klasės apribojimas 35kg/kv.m, būtų pakeistas į 350 kg MTO. 

3. Pasiekti, kad šalia Pasaulio jaunimo sklandymo čempionatų atsirastų ir Europos čempionatai. Papildoma 

motyvacija jaunimui. 

Kita 
1. Organizuoti Jaunimo treniruočių kasmetinės  stovyklas. (tęsti geras tradicijas)  

2. Stiprinti sklandymo viešinimą, gerinti komunikaciją 


