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LIETUVOS SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ SPORTO FEDERACIJA

ATASKAITINĖS-RINKIMINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

2015 03 01, Vilnius

Dalyvauja: Klubų-narių atstovai: klubas „Arcus“, Baisogalos skraidyklių sporto klubas,
Kauno parasparnių sporto klubas, Aviacinis sporto klubas „Stratus“, Laisvo
skrydžio klubas, Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcija, Skraidyklių
pilotų klubas, sporto klubas „Saulės skrydis“, sporto klubas „Panevėžio
parasparniai“.

LSPSF tarybos nariai: Robertas Pesliakas, Leonard Giliun, Vytautas
Skruibis, Juozas Kaunas, Arvydas Osinskas

Svečiai: pilotai

Darbotvarkė: 1. Darbotvarkės tvirtinimas
2. Konferencijos darbo organų rinkimai
3. Naujo nario priėmimas
4. LSPSF prezidento, viceprezidentų, tarybos, sekretorės ataskaita
5. Buhalterės, revizorės ataskaita
6. Klubų ataskaitos
7. LSPSF valdymo organų rinkimai
8. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas
9. 2015 m. varžybų grafiko pristatymas
10. 2014 m. LSPSF taurės varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas,
FAI ženkliukų įteikimas
11. kiti klausimai

1. Darbotvarkės tvirtinimas.

SVARTYTA:
Siūlomas darbotvarkės papildymas:
1.1. Naujo nario priėmimas
1.2. Klubų nario mokesčio keitimas nuo 2016 m.

NUTARTA:
Patvirtinti konferencijos darbotvarkę (su pakeitimais) balsuojant: už – 9 (vienbalsiai).

2. Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Leonard Giliun, sekretore Ramunė Kugaudaitė, balsų
skaičiuotojais Vytautas Skruibis ir Juozas Kaunas. Visi konferencijos darbo organai išrinkti
vienbalsiai.
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3. SVARSTYTA:
Naujo nario priėmimas.

„Express“ klubas. Jį sudaro 9 nariai, iš kurių 6 – skraidantys. Klubo tikslas – techninių
klausimų sprendimai bei infrastruktūros paslaugos parasparnių varžybose ir įvairiuose
renginiuose. Didžioji dalis narių iš Vilniaus. Pagrindinis klubo steigėjas – Leonard Giliun.
Klubas planuoja suorganizuoti keletą varžybų.

NUTARTA:
Šios konferencijos metu nepriimti naujo nario į LSPSF, nes klubas nėra juridiškai
įregistruotas, nebuvo pateiktas prašymas dėl įstojimo ir nesumokėtas įstojimo mokestis. Kai
naujas klubas pradės veikti juridiškai, pavesti LSPSF Tarybai sušaukti neeilinę konferenciją,
kurios metu bus svarstomas naujo nario priėmimas.
Balsavimas: už – 9 (vienbalsiai).

4. SVARSTYTA:
4.1. LSPSF prezidento ataskaita konferencijai
LSPSF prezidentas Arvydas Osinskas pasidžiaugė, kad labai smagu ir lengva dirbti, kai yra
geras kolektyvas, o darbų pasidalinimas vyksta sklandžiai. LSPSF federacijos pozicija LAK
bendruomenėje yra žymiai sustiprėjusi: kiti LAK nariai įsklauso į mūsų pasiūlymus ir netgi
patys prašo patarimų. Anksčiau mūsų federacija būdavo ignoruojama.

4.2. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita
Labai malonu, kad parasparnių sportas kiekvienais metais juda vis su pagreitėjimu. Ne tik
skraidom, bet ir tupiam į tikslą. Kai yra noras, atsiranda ir rezultatai. Praeiti metai buvo geri
ir Lietuvoje, ir užsienyje. Sudalyvauta nemažai FAI 2 kat. varžybų. Vyko Europos tikslaus
nusileidimo čempionatas, kuriame Lietuvos atstovė užėmė antrą vietą moterų įskaitoje.
2014 m. pradžioje Lietuva buvo 32-toje vietoje tarp maždaug 70 šalių. Per metus mūsų šalis
pakilo iki 22 vietos. Viceprezidentas pasidžiaugė, kad aplenkėme daug didelių valstybių,
kurios turi kalnus ir žymiai geresnę infrastruktūrą.
Didelis pasiekimas, kad Lietuvoje jau yra 5 sportininkai, galintys dalyvauti FAI 1 kat.
varžybose.
2014 m. aktyviai vyko Lietuvos lygumų lygos (LLL) varžybos, dvi iš jų – FAI 2 kat. Pastarosiose
uždirbome nemažai FAI reitingo taškų.
2014 m. tarp parasparnių atsirado nauja CCC klasė. Šie sparnai užkėlė dar aukštesnę kartelę.
Įvaldžiusiems END sparnus ir norintiems siekti gerų rezultatų varžybose, viceprezidentas
skatina įsigyti CCC sparnus, nes jie turi žymiai geresnes galimybes.
Tikslaus nusileidimo vystymas Lietuvoje sulėtėjęs, nors galimybių suaktyvinti visuomenę yra.
Viceprezidentas ir pats pasiryžęs sudalyvauti tikslaus nusileidimo varžytuvėse per LLL etapus.

Jolanta Romanenko pasisakė apie tikslų nusileidimą
Palyginus su 2013 m., kai rinktinėje turėjome 3 narius ir gavome net tris skirtingų spalvų
medalius, 2014 m. nebuvo tokie sėkmingi. Turime tik vieną sidabrinį medalį, kurį iškovojo
Rimantė Europos tikslaus nusileidimo čempionate. Iš viso Europos čempionate dalyvavo 4
rinktinės nariai. Pirmą kartą dalyvavo Lukas Limantas ir pasirodė kuo puikiausiai – užkopė į
16 vietą iš 64 dalyvių. Patekti į 20-tuką tokio lygio varžybose – be galo sunku. Jurijus
Jakovlevas tame pačiame čempionate užėmė 13 vietą.
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2014 m. buvo bandyta organizuoti tikslaus nusileidimo treniruotes Valkininkuose ir atranką į
Europos čempionatą. Matyt mums nelabai pasisekė ir su treniruotėmis, ir su atranka, nes nei
rezultatai buvo ypatingi, nei Lietuvos rinktinė pasipildė naujais nariais. Tikimasi, kad 2015 m.
LSK klubas labiau prisidės ir mes galėsime atrankas vykdyti dažniau, pritraukti kuo daugiau
sportininkų, kad į šių metų Pasaulio čempionatą Indonezijoje galėtų vykti didesnė komanda
(bent jau 5 asmenų).
2014 m. vienintelė Rimantė aktyviai dalyvavo FAI 2 kat. varžybose. Daugiau niekas iš
mūsiškių nevažiavo.
2015 m. pagrindinis tikslas – Pasaulio čempionatas Indonezijoje, o iš varžybų, vyksiančių
Lietuvoje, - Europos prieš-čempionatas (parengiamasis Europos čempionatas). Europos
čempionatas vyks 2016 m. Aleksote, o šiemet ten pat vyks parengiamasis. Klubai kviečiami
prisijungti prie organizavimo ir dalyvavimo, nes 2016 metams turėsime parengti naują
rinktinę.
Pabaigai, Lietuva 2015 m. vasario 1 d. duomenimis, tikslaus nusileidimo disciplinoje užima
13 vietą Europos ir Pasaulio reitinguose. Rimantė Verbylaitė užima 1 vietą Europos ir 4 vietą
Pasaulio reitinguose.

Dainius Liegus pasisakė apie parasparnių akrobatiką
Akrobatika Lietuvoje kuo toliau, tuo labiau silpnėja. Anksčiau tuo daugiausiai užsiiminėjo
Karolis. Dabar vienintelis Tadas turi akrobatinį sparną, tačiau su juo retai suskrenda. Dainius
su tuo sparnu taip pat mėgino pažaisti.
Aktyviau bendradarbiauja ir draugauja su oro balionais. 2014 metais 4-5 kartus iššoko iš oro
baliono su D-bag sistema. Dainius buvo pirmas pilotas Lenkijoje, iššokęs iš oro baliono (iš
kašiko) – 10 minučių aplenkė lenkus, kurie taip pat buvo susiorganizavę atlikti šuolį.

Mark Tučkovski pasidalino sportine statistika
Surinko informaciją apie Lietuvos XC reitingą nuo 2009 m. Atskaitos tašku imta vasario 1 d.
2009 m. Lietuva buvo 40-toje vietoje, 2010 m. nukrito į 50 vietą, 2011 m. pakilo į 48 vietą,
2012 m. – į 45 vietą, 2013 m. – į 44 vietą, 2014 m. – į 28 vietą ir 2015 m. – į 24 vietą. Kol kas
šalis gražiai kyla į viršų. Lietuva priartėjo prie Argentinos (23 vieta), Slovakijos (22 vieta),
Rusijos (18 vieta), JAV (16 vieta), Čekijos (15 vieta), Lenkijos (12 vieta). Aplenktos tokios šalys
kaip Portugalija, Belgija, Ukraina, Bulgarija, Nyderlandai, Australija, Danija, Švedija, Serbija,
Meksika, Rumunija, Baltarusija, Latvija, Estija.
Pirmas Lietuvos parasparnių čempionatas buvo surengtas 1995 m. Per 20 metų čempionais
tapo 12 pilotų.
Lietuvos skraidyklių čempionatai organizuojami nuo 1987 m. Per 28 metus čempionais tapo
7 pilotai.
Dėl pilnos ir išsamios statistikos informacijos, kuri buvo pristatyta, kreiptis į Mark Tučkovski.

4.3. LSPSF viceprezidento skraidyklėms atstovo ataskaita
2014 m. Lietuvoje buvo suorganizuotas čempionatas su moto-skraidyklių išvilkimu. Prieš tai
vyko mokymai: kas norėjo, galėjo pabandyti išsivilkti su moto-skraidykle. Dėl to specialiai
buvo atvažiavę ir svečių iš Makedonijos.
Lietuvos skraidyklininkai dalyvavo Master class kursuose užsienyje, kuriuos veda buvęs
Europos čempionas.
Lietuvoje vyko skraidyklių mokymai – turėjo 12 mokinių. Licenciją gavo tik 1 žmogus. Žada
kitų lengvai nepaleisti.
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Išreiškė norą, kad didėtų skraidyklių skaičius Lietuvoje.

4.4. LSPSF tarybos ataskaita
Pasisakė Vytautas Skruibis
Sustiprėjo LSPSF įvaizdis LAK: nuo atėjusios pasiklausyti federacijos, mes pavirtome į tokią, į
kurios nuomonę atsižvelgiama, kurios pasiūlymų laukiama. Atitinkamai LSPSF įvaizdis
suformuotas ir su aviacija susijusiose institucijose: CAA, Susisiekimo ministerija, Ryšių
reguliavimo tarnyba, KKSD. Jos LSPSF tarybą vertina kaip sugebančią suvaldyti parasparnių ir
skraidyklių bendruomenę.
Parasparnių tikrinimo laboratorija įrengta, aviacinio diapazono radijo ryšys įteisintas.
Vykdomi šie tęstiniai projektai: rinktinių finansavimas, pilotų skatinimas dalyvauti FAI 2 kat.
varžybose užsienyje.
Esminiai uždaviniai: licencijavimo nuostatų parengimas ir suderinimas su CAA, tikslaus
nusileidimo disciplinos plėtra Lietuvoje, skraidyklių sporto plėtra, XC varžybų populiarinimas,
veikla LAK, rėmėjų paieška, privaloma sparno patikra, LSPSF istorijos faktų susisteminimas ir
paviešinimas.

Leonard Giliun pasisakė apie parasparnių tikrinimo laboratoriją
Po nelaimingo atsitikimo su Konstantin Karčin, gavę pastabas iš CAA ir Susisiekimo
ministerijos, mes susirūpinome parasparnių tikrinimo galimybėmis Lietuvoje,
pasidomėjome, kaip yra daroma užsienyje ir parašėme projektą KKSD. KKSD šitą projektą
patenkino dalinai, bet lėšų užteko nupirkti pagrindines sertifikuotas matavimo priemones.
Naujai Tarybai bus nelengva užduotis surašyti reglamentą ir nustatyti tvarkas, kaip ir kada
bus vykdomas parasparnių tikrinimas. Sparnams tikrinti reikia kvalifikuoto žmogaus, nes
nuodugniai ir visapusiškai patikrinti sparną užtrunka apie 3 val.
Ateityje parasparnių tikrinimas bus privalomas.

4.5. Generalinės sekretorės ataskaita
Administracinė LSPSF federacijos 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 – 9 (vienbalsiai).

5. SVARSTYTA:
Buhalterės, revizorės ataskaita

Revizorė savo ataskaitą pateiks 2015 m. balandžio pabaigoje.
Buhalterės ataskaita buvo išsami, argumentuota ir aiški.

NUTARTA:
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Buhalterės ataskaitą patvirtinti balsuojant: už – 9 (vienbalsiai).

6. SVARSTYTA:
Klubų ataskaitos ir planai

Klubas „Arcus“:
59 nariai, iš jų 4 moterys ir 4 jaunuoliai.
2014 m. surengti trys SIV kursai (1 Turkijoje ir 2 Lietuvoje). Surengtos dvi mokymų stovyklos
– birželio ir rugpjūčio mėn. Liepos mėn. su Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcija
nuvažiavome į Slovėniją. Rugpjūčio mėn. buvo pravestos FAI 2 kat. varžybos – Arcus taurė.
2015 m. klubas jau suorganizavo kelionę į Tenerifę ir prisidėjo prie Lietuvos parasparnių
tikslaus nusileidimo čempionato I etapo varžybų Trakuose organizavimo. Tolesni planai
2015 metams:

 Kovo mėn. – išvyka į Brunico (Italija) – slidinėjimas ir skraidymai
 Gegužės mėn. – SIV kursas Turkijoje
 Birželio mėn. – mokymų stovykla
 Liepos mėn. – Europos parasparnių tikslaus nusileidimo prieš-čempionatas (FAI 2

kat.)
 Rugpjūčio mėn. – Arcus taurė (FAI 2 kat.), išvyka į Tolminą
 Rugsėjo mėn. – išvyka į Saint-Vincent-les-Forts (Prancūzija)
 Spalio mėn. – išvyka į Birą (Indija)
 Lapkričio mėn. – išvyka į Tenerifę (perkeliama iš tradicinio sausio mėn.)

Klubas padovanojo kitiems klubams gumyčių parašiutų perpakavimui.

Baisogalos skraidyklių sporto klubas:
Klube 12 narių. 2014 m. suorganizavo vienas varžybas. Tai buvo pirmos varžybos su
pasyviniais išvilktuvais skraidyklėms. Su orais pasisekė visai neblogai.
2015 m. organizuos Baisogalos (BSSK) taurę, kaip vieną iš Lietuvos skraidyklių čempionato
etapų.
Pradėjo dirbti su KTU. Kartu įkūrė skraidyklių ir parasparnių sporto klubą „Skrydis“.
Bendradarbiavimo sutartis dar nėra pasirašyta, tačiau su BSSK klubu nuolat bendrauja.

Kauno parasparnių sporto klubas:
2014 m. varžybų nesuorganizavo, tačiau pakankamai aktyviai dalyvavo LSPSF taurės
varžybose xcontest‘e. Turi 2 naujokus. Iš viso klube yra 36 nariai, tačiau aktyviai skraido tik
trečdalis.
2015 m. planuoja nuvažiuoti į Saint-Hilaire (Prancūzija).

Aviacinis sporto klubas „Stratus“:
Klube 20 pilotų ir apie 13-15 aktyviai prisidedančių žmonių. 2014 m. suorganizavo vienas
varžybas – Stratus taurę.
2015 m. taip pat organizuos Stratus taurę (FAI 2 kat.). Tikisi sulaukti apie 40 dalyvių.

Laisvo skrydžio klubas:
83 nariai (iš jų 10 moterų). Stengiasi optimizuoti klubą – pašalinti neaktvyius narius, kurie
neskraido ir nemoka nario mokesčio.
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2014 m. suorganizavo Vilniaus taurę (FAI 2 kat.). Pavyko ir su orais, ir su organizavimu. Taip
pat LSK organizavo tikslaus nusileidimo treniruotes. Stengėsi į šią discipliną pritraukti naujus
dalyvius, kompensuodami startinius mokesčius. Ketina šia linkme dirbti ir toliau.
2015 m. planuoja suorganizuoti atsarginių parašiutų perpakavimo akciją (kovo mėn.). Taip
pat vyks Vilniaus taurės varžybos (FAI 2 kat.).

Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcija:
25 nariai (2 moterys). Praeitų metų planai buvo įvykdyti nepilnai: dėl oro sąlygų neįvyko
vienas Panevėžio taurės etapas.
2015 m. bus tik vienas Panevėžio taurės varžybų etapas rudenį. Taip pat planuoja išvyką į
kalnus su klubu „Arcus“.

Skraidyklių pilotų klubas:
8 nariai. Planuoja 2015 m. daryti Vilnius Open varžybas (FAI 2 kat.). Intensyviai vykdomi
skraidyklių mokymai.

Sporto klubas „Saulės skrydis“:
19 narių. 2014 m. prisidėjo prie Aukštaitijos taurės varžybų organizavimo (kartu su klubu
„Panevėžio parasparniai“). Tą patį planuoja ir šiemet.

Sporto klubas „Panevėžio parasparniai“:
2015 m. kovo mėn. vykdys atsarginių parašiutų perpakavimą kartu su galimybe išmesti
parašiutą. Planuoja organizuoti Aukštaijos taurės varžybas su klubu „Saulės skrydis“.
Rugpjūčio mėn. važiuos į kalnus.

NUTARTA:
Klubų ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 9 (vienbalsiai).

7. LSPSF valdymo organų rinkimai
7.1. Prezidento

Kandidatai į prezidentus:
Arvydas Osinskas

NUTARTA:
LSPSF prezidentu išrinkti Arvydą Osinską: už – 9 (vienbalsiai).

7.2. Viceprezidentų

Kandidatai į parasparnių viceprezidentus:
Robertas Pesliakas
Vytautas Skruibis

NUTARTA:
LSPSF parasparnių viceprezidentu išrinkti Vytautą Skruibį: už – 9 (vienbalsiai).
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Kandidatai į skraidyklių viceprezidentus:
Martynas Makelis

NUTARTA:
LSPSF skraidyklių viceprezidentu išrinkti Martyną Makelį: už – 8, susilaikė - 1.

7.3. Tarybos narių

Kandidatai į tarybos narius:
Robertas Pesliakas: už – 8, susilaikė – 1.
Leonard Giliun: už – 9 (vienbalsiai).
Paulius Jonaitis: už – 9 (vienbalsiai).
Valdas Serapinas: už – 8, susilaikė – 1.
Darius Lukoševičius: už – 8, susilaikė – 1.

NUTARTA:
LSPSF Tarybos nariais išrinkti Robertą Pesliaką, Leonard Giliun, Paulių Jonaitį, Valdą Serapiną
ir Darių Lukoševičių.

7.4. Generalinio sekretoriaus

Kandidatai į generalinius sekretorius:
Ramunė Kugaudaitė

NUTARTA:
LSPSF generaliniu sekretoriumi išrinkti Ramunę Kugaudaitę: už – 9 (vienbalsiai).

7.5. Revizoriaus

NUTARTA:
Įpareigoti Tarybą iki būsimos neeilinės konferencijos sudaryti kandidatų į revizoriaus poziciją
sąrašą ir pateikti balsavimui neeilinės konferencijos metu: už – 9 (vienbalsiai).

8. SVARSTYTA:
Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2015 m. kovo 21 d. Anykščiuose, rinkimas.

NUTARTA:
Delegatais išrinkti šiuos atstovus: už – 9 (vienbalsiai):
1. Marijus Maceina
2. Juozas Kaunas
3. Jevgenij Blocha
4. Valentas Raginskas
5. Donatas Adžgauskas
6. Dainius Liegus
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7. Mark Tučkovski
8. Jurijus Jakovlevas
9. Jonas Miklovis
10. Valdas Serapinas
11. Paulius Jonaitis
12. Arvydas Osinskas
13. Darius Lukoševičius
14. Vytautas Skruibis
15. Robertas Pesliakas
16. Martynas Makelis
17. Ramunė Kugaudaitė
18. Leonard Giliun
19. Maksim Kraitor

9. SVARSTYTA:
2015 m. varžybų grafiko pristatymas.
Varžybų grafikas bus patvirtintas LSPSF Tarybos posėdyje, kai bus suderinta Lietuvos
parasparnių čempionato vieta.
Išsakyta pastaba dėl varžybų grafiko atskyrimo nuo kitų renginių kalendoriaus.

NUTARTA:
LSPSF puslapyje padaryti atskirus kalendorius – varžybų grafikas ir renginių grafikas.

10. 2014 m. LSPSF taurės varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų
įteikimas
Taurėmis, diplomais, medaliais ir FAI ženkliukais apdovanoti 2014 m. LSPSF varžybų
nugalėtojai ir prizininkai. Asmeniškai neįteikti apdovanojimai prizininkams bus išsiųsti
registruotu paštu.

11. Diskusijos ir pasisakymai kitais klausimais
11.1. Klubų nario mokesčio keitimas nuo 2016 m.
2014 m. LSPSF federacijos nario mokestis LAK sudarė 750 Lt (217 EUR). 2015 m. federacija
Lietuvos aeroklubui turės sumokėti 617 EUR nario mokestį. Kasmet federacijos mokestis LAK
keičiasi. Iš kiekvieno klubo nario federacija surenka tik po 14,48 EUR narystės mokesčio:
2014 metais 15 narių x 14,48 EUR = 217 EUR. Pernai metais buvo nuspręsta klubų nario
mokesčio nedidinti. Įvyko diskusija ir klubai išsakė savo poziciją dėl nario mokesčio didinimo.

NUTARTA:
LAK paskelbtą federacijos mokestį nuo 2016 metų kiekvienam klubui išdalinti po lygiai: už 8,
susilaikė – 1.

--------------------------------------------------------------------------
Konferencijos pirmininkas, tarybos narys Leonard Giliun

Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė


