
 
Lietuvos Skraidyklių ir Parasparnių sporto federacija 

 
LSPSF ataskaitin÷- rinkimin÷ konferencija. 

Vilnius, 2009 sausio 10 d. 

Protokolas 
 
Dalyvauja: 
 
Prezidentas -  Vytautas Grigoraitis 
Viceprezidentai -  Jurijus Jakovlevas, Justinas Pleikys. 
Gen. Sekretor÷ -  Vilma Grigoraitien÷ 
Revizorius – Kęstutis Juz÷nas 
Tarybos nariai: Juozas Kaunas, Leonard Giliun, Jevgenij Blocha 
 
LSPSF viso turi 10 narių – klubų. Dalyvauja 6 klubų atstovai: 
 
”Laisvo skrydžio” klubas –  Jevgenij Blocha, įgaliotas atstovas  
Aviacijos sporto klubas “Stratus” – Adomas Baublys, prezidentas; 
Baisogalos skraidyklių sporto klubas – Rokandas Stonkus, prezidentas 
Elektr÷nų aeroklubas – Darius Jakubauskas, įgaliotas atstovas; 
Panev÷žio aeroklubas – Marijus Maceina, įgaliotas atstovas; 
Marijampol÷s A.Gustaičio jaunųjų aviatorių klubas – Mindaugas Karčiauskas, 
prezidentas. 
 
Naujai priimamai nariai: 
 
Kauno Parasparnių sporto klubas– Gintaras Sidaravičius, įgaliotas atstovas; 
 
Konferencijos  pirmininkas Vytautas Grigoraitis 
Konferencijos  sekretorius Vilma Grigoraitien÷ 
Konferencija turi visas Asociacijų įstatyme numatytas visuotinio narių susirinkimo 
teises. 
 
Dienotvark÷: 

1. Ataskaitos: LSPSF prezidento, viceprezidentų, revizoriaus, gen.sekretor÷s. 
2. Klubų ataskaitos.  
3. Valdymo organų rinkimai. 
4. Naujų narių – klubų pri÷mimas. 
5. LSPSF įstatų naujos redakcijos patvirtinimas. 
6. Varžybų grafiko 2009m. tvirtinimas. 
7. LSPSF taur÷s nugal÷tojų bei rezultatų paskelbimas. 
8. Pasiruošimas parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatui 2009. 
9. Einamieji klausimai. 



1. Ataskaitos: LSPSF prezidento, viceprezidentų, revizoriaus, gen.sekretor÷s. 
Prezidento V.Grigoraičio ataskaita:  

 Metų pradžioje federacija dar tur÷jo skolų, likusių nuo 2007m. pasaulio 
parasparnių tikslaus nusileidimo čempionato. Šiuo metu federacija skolų neturi. Iš 
viso per 2008m (iki 11-26) LSPSF gavo 116 tūkst. Lt pajamų bankiniais pavedimais. 
Išleido 125 tūkst. Lt.. Metų pradžioje banko sąskaitoje buvo 10 tūkst. Lt., pabaigoje – 
1,5tūkst. Lt.  2009-01-10 federacija skolų nebeturi. Dalyvavimui užsienio varžybose 
buvo numatyta išleisti 33 tūkst. Lt., išduota pilotams 30,5 tūkst. Lt., panaudota 30 
tūkst. Lt., pilotai atsiskait÷ už 27,5 tūkst. Lt.  

 
Per 2008m. Taryba rinkosi aštuonis kartus. Visi tarybos protokolai yra internete 
(www.lspsf.lt).  
Buvo gautos aviacinio dažnio radijo stotel÷s ir išdalintos aktyviai veikiantiems 
klubams. 

 Kiekvienais metais federacija pateikia išsamią ataskaitą LAK‘ui iki 
kasmetin÷s LAK konferencijos. Visos ataskaitos jau yra pateiktos. 
 
Viceprezidento J. Pleikio ataskaita: 
 Šiais metais skraidyklininkai dalyvavo įvairiose varžybose Lietuvoje ir  
užsienyje. Aktyviausias buvo  R.Sonkus. Skraidyklininkų rinktin÷ dalyvavo ir 
Montegrappa  07 HG flex varžybose, kuriose už÷m÷ III-čiąją vietą komandin÷je 
įskaitoje.  
2009 m. planuojama aktyviau dalyvauti įvairiose užsienio bei Lietuvos varžybose, į 
federacijos veiklą įtraukti kuo daugiau jaunų pilotų. 
 
Viceprezidento J.Jakovlevo ataskaita:  
 Federacija gali didžiuotis išties puikiasi sportininkais. Parasparnistai šiais 
metais dalyvavo daugelyje varžybų, kurios vyko ir Lietuvoje, ir užsienyje. Aktyviai 
užsienio varžybose dalyvauja Rasa Grigoraitien÷, Aleksej Lobikov, Tadas 
Sidaravičius, Tomas Šeštokas, Donatas Adžgauskas, Andrius Baltuon÷. Neblogai 
sek÷si ir LSPSF tikslaus nusileidimo rinktinei. 

 

Revizoriaus K.Juz÷no ataskaita: 
 Federacijos išsami finansin÷ ataskaita nepadaryta. K. Juz÷nas Konferencijos 
prašo netvirtinti revizoriaus ataskaitos.  
 
Gen.sekretor÷s Vilmos Grigoraitien÷s ataskaita: 
 Iš viso Federacijos išduoti 204 parasparnio pilotų pažym÷jimai, 18- 
skraidyklių, 1- tandemo piloto pažym÷jimas, 13- instruktorių, 14- išvilktuvo 
operatorių. 
Naujai išduoti pažym÷jimai: 
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Visi  tarybos raštai ir protokolai yra.  
 
Nutarta: Konferencija vienbalsiai tvirtina prezidento, viceprezidentų ir 
gen.sekretor÷s ataskaitas.  Finansinei ataskaitai pabaigti numatyti terminą iki 2009m. 
Balandžio 1 d.  
 

2. Klubų ataskaitos.  
 
Vilniaus ”Laisvo skrydžio” klubas: 
 Klubas veikia aktyviai. Šiuo metu jame – 40 narių. 
 Šiais metais buvo organizuojami skrydžiai Valkininkų aerodrome bei kitose 
Lietuvos vietose. Klubas suorganizavo Lietuvos čempionatą, Trakų ir Vilniaus taur÷s 
varžybas.  
 Klubo nario Marijono Kmito d÷ka prad÷tas Kernav÷s šlaito tvarkymas.  
 2009m. klubas planuoja prisid÷ti organizuojant Lietuvos čempionatą, Tikslaus 
nusileidimo varžybas Trakuose, organizuoti Vilniaus taur÷s varžybas, mokymo- 
skraidymo stovyklas. 
 
Aviacijos sporto klubas “Stratus”: 
 Sutvarkyti visi juridiniai klubo dokumentai. Šiuo metu klube yra 30 narių, iš jų 
4 moterys. Priimti 2 nauji nariai. 
 Plečia savo veiklą, gamina naują išvilktuvą. Varžybų neorganizavo, nes 
netur÷jo išvilktuvo. 
 Šiuo metu sportininkus ruošia 2 instruktoriai. Klubas orientuojasi į aukšto 
sportinio lygio pilotų ruošimą. 
 
Panev÷žio aeroklubas: 
 Klubas veikia aktyviai. Šiais metais priimta 18 naujų narių, 8 jau turi piloto 
pažym÷jimus. Klube- 2 moterys. 
 Džiaugiasi gauta aviacinio dąžnio racija iš Federacijos, nes skrydžiai 
aerodrome tapo saugesni. Turi savo išvilktuvą ir grąžintuvą.  
Pernai pad÷jo organizuoti Lietuvos čempionatą. Šiais metais tikisi suorganizuoti 
dvejas Panev÷žio taur÷s varžybas bei prisid÷ti organizuojant Lietuvos čempionatą. 
 
Elektr÷nų aeroklubas: 
 Klubas nedidelis. Savo technika laiko Baisogalos klubo patalpose. Turi 7 
narius. Klubo narys Darius Jakubauskas padeda skraidyklininkui R.Stonkui. Šiais 
metais taip pat planuoja su juo vykti i varžybas užsienyje. 
 
Marijampol÷s A.Gustaičio aviacinis sporto klubas: 
 Klubas vysto dvi aviacijos kryptis: aviamodelių bei parasparnių. Turi 10 narių, 
iš jų- 1 moteris ir 2 jauni pilotai.  
 Dalyvauja aviamodelių varžybose užsienyje. 7 klubo nariai įsigijo naujas 
parasparnio sistemas. Turi kelis išvilktuvus. Licenzijuoto instruktoriaus neturi. 
Aktyviai bendradarbiauja su Prienų sportininkais. 
 
Nutarta: vienbalsiai tvirtinamos klubų ataskaitos. 
 
Konferencija aptar÷ klubų, kurių atstovai neatvyko į konferenciją likimą. A.Baublys 
praš÷, kad taryba primintų klubams apie federacijos nario mokestį. M. Komaras prašo 



palikti federacijoje Kurš÷nų klubą, nes jiems kyla sunkumų atvykti į konferenciją. 
A.Baublys ir M.Karčiauskas rekomenduoja LSPSF prezidentui susitikti su Kurš÷nų 
klubo vadovybe ir aptarti jų narystę federacijoje. M. Maceina teigia, kad klubas 
nevykdo savo veiklos, tod÷l siūlo jį šalinti iš federacijos. J.Kaunas siūlo suspenduoti 
balsavomo teises klubams, kurie n÷ra aktyvus federacijoje bei nesumok÷ję nario 
mokesčio, bet nešalinti iš federacijos iki kitų metų. 
 
Taryba įpareigojama priminti klubams d÷l federacijos nario mokesčio. 
Balsavimas: 

1. Atimti Kurš÷nų ekstremalų klubo 'EXSTREEM' balso teisę : Už – 3, 
Pašalinti klubą iš federacijos: Už – 2.  

2. Atimti kitų klubų, kurių atstovai neatvyko į konferenciją mir nesumok÷jo 
metinio nario mokesčio, balso teisę: Balsuota vienbalsiai. 

Nutarta: balso teisę šiems klubams: 
Aviacinis sporto klubas 'MultiAVIA'  
Baisiogalos skraidyklių sporto klubas 
Kauno skraidūnų klubas 
Kurš÷nų ekstremalų klubas 'EXSTREEM' 

 
3. Valdymo organų rinkimai. 
 
Svarstyta: Federacijos prezidento ir  viceprezidentų rinkimas. 
Nutarta: vienbalsiai išrinkti LSPSF prezidentu Vytautą Grigoraitį; 
Viceprezidentais: Jurijų Jakovlevą, Justiną Pleikį. 
 
Svarstyta: Federacijos tarybos rinkmas. 
Nutarta: vienbalsiai išrinkti federacijos tarybą: 
Vytautas Grigoraitis; 
Jurijus Jakovlevas; 
 Justinas Pleikys; 
Jevgenij Blocha; 
Leonard Giliun; 
Juozas Kaunas. 
 
Svarstyta: Revizoriaus  ir  generalinio  sekretoriaus  rinkimas. 
Nutarta: vienbalsiai nutarta išrinkti: 
Revizoriumi -  Kęstutį Juz÷ną. 
Gen.sekretore – Vilmą Grigoraitienę. 
 
4. Naujų narių klubų pri÷mimas. 
 

Svarstyta: Kauno Parasparnių sporto klubo prašymas priimti jį į federacijos narius. 
Klubas įsikūręs seniai. Turi 18 licenzijuotų narių, iš jų- 1 moterį. Klubo prezidentas – 
Jonas Miklovis. Jis aktyviai dirba, kad klubas klest÷tų. Pats padar÷ vieną išvilktuvą. 
Siekia į klubo veiklą įtraukti kuo daugiau jaunimo. 
Visi reikiami dokumentai pateikti. 
Nutarta: priimti Kauno parasparnių sporto klubą į Federacijos narius. 
 

5. LSPSF įstatų naujos redakcijos patvirtinimas. 
Svarstyta: nauja federacijos įstatų redakcija. Išklausyti pasiūlymai. 



Nutarta: priimti naujos redakcijos LSPSF įstatus.  
Įpareigoti V.Grigoraitį pasirašyti ir įregistruoti naujus federacijos įstatus juridinių  
asmenų  registre. 

 
  6.    Varžybų grafiko 2009m. ir rinktin÷s tvirtinimas. 
 
Svarstyta: aptartas 2009 m. varžybų grafikas (priedas- B) bei varžybų vietos. Siūlyta 
Lietuvos čempionatą šiais metais organizuoti Salose, Rokiškio r. Panev÷žio 
aeroklubas siūlo organizuoti dvejas Panev÷žio taur÷s varžybas: 2009-05-09/10 ir 
2009-09-05/06. 
Nutarta: 1. Patvirtinti 2009 m. varžybų grafiką  (priedas- B). 
   2. Įpareigoti J. Blocha suderinti Lietuvos čempionato pravedimą Salose, 
Rokiškio r. su vietos valdžia. 
   3. Panev÷žio taurę organizuoti 2009-05-09/10 ir 2009-09-05/06 dienomis 
Panev÷žyje, įrašyti šias varžybas į varžybų grafiką bei apie pakeitimus informuoti 
LAK. 
 
Svarstyta: aptarta LSPSF rinktin÷s sud÷tis (priedas- A). 
Nutarta: į rinktin÷s sąrašus įrašyti naujus narius: Mečį Komarą, Valerij Lukaševič,  
J. Blocha, K. Dautartą. Informuoti LAK apie rinktin÷s pasikeitimus. 

 
 
7.   LSPSF taur÷s nugal÷tojų bei rezultatų paskelbimas. 

 
Juozas Kaunas pristat÷ LSPSF taur÷s nugal÷tojus bei jų rezultatus. 
Nutarta: asmeniškai informuoti nugal÷tojus ir juos apdovanoti 2009 m. vasario 14-16 
Trakų čempionato metu. 
 

8. Pasiruošimas parasparnių tikslaus nusileidimo 2009m. čempionatui 
Trakuose. 

 
Svarstyta: Gintaras Sidaravičius pristat÷ Trakų čempionato organizacinį 
komitetą.Varžybų direktorius – Vytautas Grigoraitis. Čempionatas įregistruotas kaip 
FAI  II-os kategorijos varžybos. Visi reikalingi leidimai bei Trakų miesto mero 
pritarimas  gauti.   

9.   Delegatai į  LAK‘o ataskaitinę- rinkiminę konferenciją. 
Nutarta: konferencija vienbalsiai įpareigoja LAK konferencijoje LSPSF federaciją 
atstovauti; V.Grigoraitį, J. Kauną, A.Baublį, J.Pleikį, L.Giliun, M.Karčiauską, 
S.Puškorių, A.Kazlauską, P.Burčiką, R.Pundiną, K.Juz÷ną, V.Grigoraitienę.  

 
10. Einamieji klausimai. 
  

   10.1. D÷l CIVL delegato. 
Nutarta: konferencija vienbalsiai patvirtina Darių Jakubauską LSPSF delegatu į FAI 
CIVL konferenciją. 

 
 Šlaitų saugumas. 

Svarstyta: LSPSF taryba pri÷m÷ nutarimą d÷l šlaitų inspektoriaus. Reikia sudaryti 
jų sąrašus bei papildyti skrydžių taisykles.  
Nutarta: vienbalsiai šlaito inspektoriais skiriami:  



1. visi federacijos pareigūnai  
2. visi federacijos instruktoriai 
3. Pilotai:  M.Kmitas, V.Kaminskas, V.Raginskas, R.Stankevičius, T.Šeštokas, 

S.Arnašius, A.Bespalenko, A.Lobikov. 
 

Svarstyta:M. Maceina siūlo skraidaviet÷se nelicenzijuotiems pilotams rišti 
specialias juosteles. 
Nutarta: šį klausimą svarstyti artimiausiame tarybos pos÷dyje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencijos  pirmininkas   Vytautas Grigoraitis 
 
 
 
Konferencijos  sekretorius   Vilma Grigoraitien÷ 

 
 


