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LIETUVOS SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ SPORTO FEDERACIJA

LSPSF KONFERENCIJOS

PROTOKOLAS

2014 03 01, Vilnius

Dalyvauja: Klubų-narių atstovai: klubas „Arcus“, Baisogalos skraidyklių sporto
klubas, Kauno parasparnių sporto klubas, Klaipėdos „Vakario“ klubas,
Aviacinis sporto klubas „Stratus“, Laisvo skrydžio klubas, Marijampolės
Antano Gustaičio jaunųjų aviatorių klubas, Panevėžio aeroklubo
parasparnių sekcija, Skraidyklių pilotų klubas, sporto klubas „Saulės
skrydis“, Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“, sporto klubas
„Panevėžio parasparniai“, skraidymo asociacija „InClouds“.

LSPSF tarybos nariai: Robertas Pesliakas, Leonardas Giliun, Vytautas
Skruibis

Svečiai: pilotai, Jonas Mažintas, Bronius Merkys

Darbotvarkė: 1. Darbotvarkės tvirtinimas
2. Konferencijos darbo organų rinkimai
3. LAK prezidento pasisakymas
4. Svečio iš Susisiekimo ministerijos pasisakymas
5. LSPSF prezidento, viceprezidentų, sekretorės ataskaita
6. Finansininko, revizoriaus ataskaita
7. Klubų ataskaitos
8. 2013 m. LSPSF varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai
9. 2014 m. varžybų grafiko pristatymas
10. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas
11. kiti

1. Darbotvarkės tvirtinimas.

SVARTYTA:
Siūlomas darbotvarkės papildymas:
1.1. Naujo tarybos nario rinkimas.
1.2. Revizoriaus rinkimas.
1.3. Klubų nario mokestis.

NUTARTA:
Patvirtinti konferencijos darbotvarkę (su pakeitimais) balsuojant: už – 13 (vienbalsiai).

2. Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Leonardas Giliun, sekretore Ramunė Kugaudaitė, balsų
skaičiuotojais Tadas Sidaravičius. Visi konferencijos darbo organai išrinkti vienbalsiai.
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3. Lietuvos aeroklubo prezidentas Jonas Mažintas prisipažino, jog yra išsikėlęs sau užduotį –
kad aeroklube tarp visų 12 juridinių asmenų, visų aviacijos sporto klubų, regioninių
aeroklubų ir visų žmonių, kiek įmanoma, tvyrotų geras psichologinis mikroklimatas bei
normali korporacinė kultūra, kurioje vyrautų sąžiningumas, dorumas, savitarpio pagalba,
supratimas. Tai padės suformuoti tikrąją kompetenciją.
Prezidentas nori, kad visi oro erdvės naudotojai vienas į kitą žiūrėtų pagarbiai ir išmoktų
įsiklausyti. Taip pat pabrėžė, kad saugi veikla – bet kokios sistemos pagrindas.
Palinkėjo visiems tapti profesionalams ir pakvietė į kovo 26 d. 11 val. VĮ „Oro navigacija“
posėdžių salėje vyksiantį pavasario-vasaros navigacijos seminarą.

4. Orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovas Bronius Merkys pristatė transporto avarijų ir
incidentų tyrimo skyriaus veiklos sritis. Svarbiausias tyrimų tikslas – užtikrinti didesnę saugą
transporte ir sudaryti sąlygas išvengti avarijų ir incidentų.
Buvo apžvelgtos avarijos ir incidentai Lietuvos civilinėje aviacijoje 2010-2013 m. Didžiausia
problema, tiriant avarijas ir pavojingus incidentus – nepranešimas apie įvykusius įvykius.
Pranešimai apie įvykius padeda:

- Matyti bendrąją skrydžių saugos padėtį.
- Analizuoti skrydžių saugos situaciją.
- Imtis prevencinių veiksmų skrydžių saugai gerinti.
- Įvykus avarijai palengvina jos saugos tyrimą, padidina teisingų ir savalaikių saugos

rekomendacijų paruošimo tikimybę.
Parasparnių pilotai skatinami pranešti apie nelaimingus įvykius ir užtikrino, kad tai bus tik
informacija analizei, be civilinės ir baudžiamosios atsakomybės.
Palinkėjo gerų ir saugių skrydžių.

5. SVARSTYTA:
5.1. LSPSF prezidento ataskaita konferencijai nepateikta.

5.2. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita
Parasparnių pilotų rezultatai auga, kai kur gana pastebimai. Prie LSPSF federacijos garsinimo
ypač prisidėjo dailiosios lyties atstovės Jolanta Romanenko (Pasaulio žaidynėse iškovojo
aukso medalį, o Pasaulio parasparnių čempionate – bronzos medalį) ir Rimantė Verbylaitė
(Pasaulio parasparnių čempionate pelnė sidabro medalį).
Įvertinus didžiulę konkurenciją parasparnių sporte, pilotų pasiekimai auga, Lietuvos reitingas
stabiliai kyla. Viskas vystosi palankia linkme. Pasidžiaugė Pauliaus Jonaičio pasiekimais.

5.3. LSPSF viceprezidento skraidyklėms atstovo ataskaita
Skraidyklininkai 2013 m. sezoną pradėjo gana vėlai (kovo pab. – balandžio pr.). Nusprendė
daryti dviejų etapų varžybas. Pirmasis etapas įvyko Lietuvoje: iš 6 numatytų pratimų, pavyko
įvykdyti 2 gerus pratimus. Antrasis etapas vyko Makedonijoje, kur pilotai pasiekė tikrai gerų
rezultatų: Justinas Pleikys užėmė 1 vietą iš 14 dalyvių. Bendrai įvertinus, kyla lietuvių pilotų
ir varžybų lygis. Prie to stipriai prisidėjo aerobuksyravimas (per sezoną padaryta apie 300
startų).
2013 m. pradėjo aktyviai mokyti naujus žmones – atėjo pakankamai daug mokinių. Rezultatai
geri, mokymas vyksta sklandžiai. Matoma skraidyklių sporto augimo perspektyva.

5.4. LSPSF tarybos ataskaita
Tarybos narys Leonardas Giliun pristatė LSPSF nuveiktus darbus. 2013 m. buvo S. Dariaus ir
S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimo metai ir LSPSF federacija stipriai
prisidėjo prie daugumos LAK organizuotų renginių: aviacijos šventė tarptautiniame Vilniaus
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oro uoste, Nidos sklandymo mokyklos 80-mečio renginiai, „Aviacijos miesto“ paroda
prekybos centre „Panorama“, aviatorių sąskrydis Vilniaus aeroklubo aerodrome Paluknyje.
2013 m. buvo ištikrintos visos galimybės daryti renginius Lietuvoje virš vandens: 2 išvykos
prie Dysnų ežero, 3 išvykos į pajūrį.
Stipriai pajudėjo Tarybos darbas sudarant darbo grupes skirtingoms užduotims spręsti. Buvo
išdirbtas Lietuvos Lygumų Lygos (LLL) reglamentas, LLL varžybų vertinimo metodika. Pats
reikšmingiausias darbas – pasiekta, jog LAK gautos lėšos sportiniui meistriškumui didinti
būtų skirstomos pagal nuopelnus ir aiškius kriterijus.
Laimėtas konkursas organizuoti 2016 m. Europos parasparnių tikslaus nusileidimo
čempionatą Lietuvoje.

Tai pat pasisakė Tarybos narys Vytautas Skruibis:
Po ilgų diskusijų ir reguliarų darbo grupės susitikimų pasiektas didesnis LSPSF finansavimas
2014 metams. Didžiausia pergalė – požiūrio pakeitimas į mūsų federaciją. LSPSF siekia tapti
lygiaverte su kitomis didžiosiomis federacijomis.
Dalyvauta visuose LAK tarybos posėdžiuose, keletas susitikimų su kitomis federacijomis.
RRT paskelbė du įstatymo pakeitimus, kurie nuo 2014 m. birželio 1 d. leidžia parasparnių
pilotams turėti šaukinius ir naudoti aviacinio diapazono ryšį.
Vykdyti susitikimai su VĮ „Oro navigacija“ ir „Civilinės aviacijos administracija“ dėl
skrydžių valdomoje oro erdvėje. 2014 m. bus pirmieji bandomieji skrydžiai valdomoje oro
erdvėje.
Parengti du projektai KKSD fondo lėšoms gauti. Bendras projektų skaičius siekė 1000.
Finansavimas buvo skirtas 300 projektų, iš kurių finansuojamas vienas mūsų projektas –
įsigyti tam tikrą įrangą.

5.5. Generalinės sekretorės ataskaita
Administracinė LSPSF veikla vyksta:

- Pilotai egzaminuojami, licenzijos išduodamos bei pratęsiamos.
- LSPSF taryba reguliariai posėdžiauja. Visi Tarybos posėdžiai užprotokoluoti ir

paskelbti LSPSF puslapyje.
- Administruojamas LSPSF puslapis: pildoma naujienų skiltis, atnaujinami dokumentai,

tvarkomas varžybų ir renginių kalendorius.
- Suteikiama administracinė pagalba varžybų organizatoriams.

NUTARTA:
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 13 (vienbalsiai).

6. SVARSTYTA:
Finansininko, revizoriaus ataskaita

Buhalterės ataskaita buvo išsami, argumentuota ir aiški.
Konferencija pasiūlė Tarybai skirti atlyginimą buhalterei.

NUTARTA:
Ataskaitą patvirtinti balsuojant: už – 13 (vienbalsiai).

7. SVARSTYTA:
7.1. Klubų ataskaitos ir planai

Klubas „Arcus“:
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Klubas šiek tiek paaugo – 51 narys (iš jų 6 moterys). 2013 metais klubas daug nuveikė:
- Surengė mokymo stovyklą Preiloje.
- Aktyviai prisidėjo prie Trakų varžybų organizavimo.
- Surengė SIV kursus Turkijoje ir Lietuvoje (Dysnų ežeras).
- Aktyviai dalyvavo federacijos renginiuose: ‚Aviacijos miesto“ parodoje prekybos

centre „Panorama“, aviacijos šventė tarptautiniame Vilniaus oro uoste ir kt.
- Atliko tandem šuolį su parasparniu iš oro baliono.
- Organizavo skraidymų mokymo stovyklą Valkininkuose.
- Prisidėjo prie Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcijos organizuotos išvykos į

Slovėniją (Tolminas).
- Suorganizavo Arcus taurės varžybas. Varžybos ypatingos tuo, kad buvo suderintas

kontroliuojamos erdvės pastūmimas ir pilotai galėjo skristi neįprastomis Valkininkų
startavietei kryptimis.

2014 metams klubas turi daug planų: Arcus taurės varžybos, trys skraidymų mokymo
stovyklos (kovo, birželio ir rugpjūčio mėn.), kelionė į Tolminą (Slovėnija), išvykos į Krymą
ir Indiją, SIV kursai virš vandens Turkijoje ir Lietuvoje, Summer Country varžybos
naujokams (2 etapai).
Klubo vadovas kviečia visus klubus 2014 metų vasarą prisidėti prie tikslaus nusileidimo
varžybų organizavimo Aleksote.
Taip pat klubas planuoja suorganizuoti Valkininkuose triatlono varžybas (parasparnis,
baidarė, dviratis).

Baisogalos skraidyklių sporto klubas:
Klube 14 narių. Pilotai skraido laisvo skrydžio ir motorizuotomis skraidyklėmis, taip pat
laisvo skrydžio ir motorizuotais parasparniais. 2013 m. pradėjo aktyviai naudoti pasyvinį
išvilktuvą skraidyklių pakėlimui. 2013 m. klubas nesurengė jokių varžybų. Šiais metais
ruošiasi padaryti A. Krymcevo taurės varžybas.
Tikisi, kad federacija galėtų pagelbėti su skraidyklininkų ruošimo technika.

Elektrėnų aeroklubas:
Taryba turi susisiekti su klubu. Jis nedalyvauja federacijos veikloje, nors nario mokestį moka.

Kauno parasparnių sporto klubas:
Klubas pakankamai pasyvus. 2013 metais neorganizavo jokių varžybų. Klube 39 pilotai.
Labai palaiko cross country skraidymą, migruoja po visą Lietuvą. Klubas viliasi prisidėti prie
tikslaus nusileidimo čempionato organizavimo Aleksote.

Klaipėdos „Vakario“ klubas:
Vienintelės organizuotos varžybos – Žemaitijos taurė. Klube atsirado 2 skraidyklininkai,
planuoja sudalyvauti skraidyklininkų varžybose. Klube 13 narių (1 moteris).

Aviacinis sporto klubas „Stratus“:
35 nariai: 27 aktyvūs pilotai, 3 instruktoriai ir priimtas 1 naujas narys. 2013 m. suorganizavo
Stratus taurės varžybas, į kurias užsiregistravo daugiau pilotų negu klubas galėjo priimti.
Klubo nariai aktyviai dalyvauja Lietuvos ir pasaulio čempionatuose. Pasidžiaugė pilotų
pasiekimais. 2014 m. organizuos Stratus taurės varžybas ir stengsis pagal galimybes prisidėti
prie kt. renginių.
Iš federacijos tikisi palaikymo, neriboti pilotų registracijos XC puslapyje.

Laisvo skrydžio klubas:
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97 nariai: 3 nauji nariai, 4 išėjo. 2013 m. vyko atsarginių parašiutų perpakavimo akcija,
pirmosios pagalbos kursai. Šiais metais taip pat organizuos atsarginių parašiutų perpakavimo
akciją: preliminari data – kovo 17 d., tačiau dar bus patikslinta. Dėl orų pernai nepavyko
suorganizuoti Vilniaus taurės varžybų. Šiemet planuoja atsigriebti ir padaryti FAI II kat.
varžybas.
Federacija iš klubo tikisi daugiau veiklos.

Marijampolės Antano Gustaičio jaunųjų aviatorių klubas:
Klube vykdoma veikla, susijusi su aviamodelių sportu, vaikų sklandymo sportu ir parasparnių
sportu. Dvi pirmąsias sudaro vaikai, parasparnių sporte dominuoja suaugę. Klubo gretose 8
parasparnistai (iš jų 2 jauniai). XC skraido stabiliai.
Prašo federacijos padėti įsigyti naudotą parasparnį mokymams.

Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcija:
27 nariai. 2013 m. padarė vieną Panevėžio taurės etapą, organizavo varžybų-treniruočių
stovyklą Tolmine. Stovyklos tikslas – parodyti pilotams, kad kalnuose nėra baisu.
2014 m. darys du Panevėžio taurės etapus, organizuos varžybų-treniruočių stovyklą Tolmine.
Taip pat planuoja birželio mėn. suorganizuoti dviejų dienų stovyklą vaikų namų auklėtiniams
(parasparnių ir sklandymo apmokymai).

Rokiškio skraidymo asociacijos „Puga“:

Skraidyklių pilotų klubas:
10 narių. Šiais metais planuojamas prieaugis. Daugelis pilotų pagerino rekordus per 2013 m.
Orientuoja skraidymą į trikampius. SPK nariai vyko į užsienio varžybas – Makedonijoje
(užimta 1 ir 8 vietos iš 14 dalyvių) ir Slovėnijoje (užimta 16 ir 26 vietos iš 39 dalyvių).
2013 m. SPK užėmė aukščiausias vietas Lietuvos XC varžybose. Lietuvos istorijoje XC 2013
m. rezultatas yra aukščiausias. Tai rodo padidėjusį aktyvumą.
2014 m. planai: Aeros Winter Race varžybos Slovėnijoje, Lietuvoss skraidyklių čempionatas
Utenoje (5 dienų varžybos). Čempionato metu klubas nori padaryti atvirų durų dieną, kad visi
norintys susipažintų su skraidyklių sportu. Kuria naują motorizuotą skraidyklę, pajėgesnę
buksyravimui. Padidinus skraidyklės pajėgumą, būtų įmanoma surengti tarptautines varžybas
Lietuvoje. Klubas ketina vykti į meistriškumo kursus Austrijoje. Tikisi, kad po 2014 m.
daugiau pilotų turės FAI reitingą dalyvavimui FAI I kat. varžybose. Svajoja 2015 m. nuvykti
į pasaulio skraidyklių čempionatą Meksikoje.
Ateityje norėtų įsigyti lėktuvą buksyravimui.

Sporto klubas „Saulės skrydis“:
Dar jaunas klubas. 21 narys: 14 licenzijuotų laisvo skrydžio pilotų, likę skraido motorizuotais
parasparniais. Iki šiol varžybų neorganizavo. 2014 m. planuoja padaryti bendras varžybas
(Aukštaitijos taurė) su „Panevėžio parasparniais“. Pasidžiaugė Luko Limanto pasiekimais.
2013 m. sudalyvavo Lietuvos parasparnių čempionate kalnuose.

Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“:
2013 m. lapkričio mėn. klubas atšventė 2 metus. Narių skaičius – 12. 2013 m. suorganizavo
Sparno brolių taurės varžybas. Finansinės naudos klubas nesiekia. 2014 m. organizuos LLL
etapą. Startavietės Ukmergės rajone prižiūrimos: savivaldybė išpjovė visus medžius.
Siūlo klubo nario mokestį diferencijuoti pagal klubų narių skaičių.

Sporto klubas „Panevėžio parasparniai“:
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22 nariai. 2013 m. tikslai – skraidymas, mokinių ruošimas. Pilotui mokinimui reikia skirti
daugiau dėmesio. Atlikinėjo bandomuosius atsarginio parašiuto metimus – 2014 m. taip pat
darys. Gegužės mėn. su „Saulės skrydžiu“ organizuos varžybas, o rudenį važiuos į kalnus.

Skraidymo asociacija „InClouds“:
14 narių. Varžybų kol kas nerengia, nes siekia padidinti pilotų skaičių pajūrio krašte. 2013 m.
aktyviai skraidė. Dalyvavo išvykoje į Neringą su pasyviniu išvilktuvu ant katerio. Tarybos
prašymu buvo padaryta interneto svetainė S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-
mečiui paminėti.
Reikia pagalbos susitvarkyti su Neringos direkcija dėl skraidymų rezervate. Jie pasiūlė
pilotams nelabai tinkantį variantą. Reikia keisti direkcijos požiūrį.

NUTARTA:
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 13 (vienbalsiai).

8. 2013 m. LSPSF varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai
Taurėmis, diplomais ir medaliais apdovanoti 2013 m. LSPSF varžybų nugalėtojai ir
prizininkai. Asmeniškai neįteikti apdovanojimai prizininkams bus išsiųsti registruotu paštu.

9. SVARSTYTA:
2014 m. varžybų grafiko pristatymas.
Pastabų ir papildymų LSPSF puslapyje paskelbtam varžybų ir renginių tvarkaraščiui
(patvirtintas Tarybos 2014 m. vasario 12 d.) nėra.

Pasisakė varžybų koordinatorius Mark Tučkovski:
2011 m. Lietuvos Lygumų Lygoje buvo 5 varžybos, 2012 m. – 8 etapai, 2013 m. – 8 etapai.
2014 m. turėsime 9 etapus. Bendras varžybų skaičius per metus: 2011 m. – 10; 2012 m. – 15;
2013 m. – 18-20; 2014 m. – 18 varžybų.

Pasisakė Rasa Grigoraitienė:
Diskusijų, ar verta daryti Lietuvos parasparnių čempionatą kalnuose, jau nebekyla. Lietuva
nuo 2010 m. Lietuva iš 51 vietos FAI reitinge pakilo į 28 vietą – taip aukštai dar niekada
nebuvome. FAI II kat. varžybose vis dažniau užimamos prizinės vietos tiek parasparnių, tiek
skraidyklių varžybose.
Siūlo paskatinti instruktorių, kurio parengtas pilotas pirmą kartą sudalyvauja čempionate
kalnuose. Taip pat, jeigu bus galimybė, siūlo padengti bent dalį startinio mokesčio visiems
dalyviams, o ne skirti piniginius prizus 1-10 vietoms.
Mato būtinybę didinti pilotų susidomėjimą tikslaus nusileidimo varžybomis. Turi
prigineravusi idėjų, kaip jas padaryti įdomesnėmis, bei gali jomis pasidalinti.

NUTARTA:
Taryba ketina keisti dalyvaujančiųjų Lietuvos parasparnių čempionate skatinimo tvarką.

10. SVARSTYTA:
Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2014 m. kovo 15 d. Birštone, rinkimas.

NUTARTA:
Delegatais išrinkti šiuos atstovus (už – 13 balsų):

1. Leonardą Giliun
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2. Vytautą Skruibį
3. Mindaugą Karčiauską
4. Marką Tučkovskį
5. Jurijų Jakovlevą
6. Ramunę Kugaudaitę
7. Vytautą Zlatkų
8. Paulių Jonaitį
9. Robertą Pesliaką
10. Jevgenij Blocha

Atsarginis delegatas – Tadas Grinevičius.

11. Diskusijos ir pasisakymai kitais klausimais
SVARSTYTA:
11.1. Naujo tarybos nario rinkimas.
Romualdas Požėra atsistatydina iš Tarybos nario pareigų.
Siūlomi kandidatai: Paulius Jonaitis, Mark Tučkovski.
Konferencija siūlo tarybos narį išrinkti dabar, o ne vėliau. Balsavimas: už – 13 (vienbalsiai).
Balsavimas už Paulių Jonaitį kaip LSPSF Tarybos narį: už – 10, susilaikė – 3.

NUTARTA:
Tarybos nariu išrinkti Paulių Jonaitį.

SVARSTYTA:
11.2. Revizoriaus rinkimas.
Jolanta Romanenko tvarko buhalteriją bei pasirašo dokumentus, todėl neturi teisės eiti
revizoriaus pareigų.
Siūloma Evelinos Jasukynaitės kandidatūra. Šiuo metu ji eina revizorės pareigas Laisvo
skrydžio klube.

NUTARTA:
Paskirti Eveliną Jasukynaitę eiti revizorės pareigas: už – 13 (vienbalsiai). Supažindinti su
LSPSF veikla ir šių pareigų funkcijomis.

SVARSTYTA:
11.3. Nario mokestis.
2014 m. LAK federacijoms taikys didesnį nario mokestį (1750 Lt). Reikia peržiūrėti klubų
narystės mokestį, mokamą LSPSF federacijai.
Pasiūlymai balsavimui:

 Palikti seną nario mokestį (50 Lt).
 Nario mokestį padalinti proporcingai.
 Nario mokestį skirstyti pagal formulę.

NUTARTA:
Palikti seną nario mokestį (50 Lt), o skirtumą tarp mokėtino LAK ir surenkamo iš federacijos
klubų-narių padengti iš federacijos uždirbamų lėšų. Balsavimas: už – 7. Kadangi šis
pasiūlymas surinko daugiau negu pusę balsų, už kitus pasiūlymus balsuota nebuvo.

--------------------------------------------------------------------------
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Konferencijos pirmininkas, tarybos narys Leonardas Giliun

Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė


