LIETUVOS SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ SPORTO FEDERACIJA
METINĖS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS
2016 02 27, 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, Panevėžio aeroklubo
parasparnių sekcija, Skraidyklių pilotų klubas, sporto klubas „Saulės
skrydis“, Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“, sporto klubas
„Panevėžio parasparniai“, Rokiškio skraidymo asociacijos „Puga“.
LSPSF tarybos nariai: Robertas Pesliakas, Vytautas Skruibis, Arvydas
Osinskas, Martynas Makelis, Valdas Serapinas, Paulius Jonaitis, Darius
Lukoševičius, Leonardas Giliun.
Svečiai: pilotai ir kt. bendruomenės nariai.

Darbotvarkė:

1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Konferencijos darbo organų rinkimai.
3. Naujų narių priėmimas.
4. 2015 m. LLL ir LSPSF taurės varžybų, skraidyklių čempionato
nugalėtojų ir prizininkų, skrydžių rekordininkų apdovanojimas, FAI
ženkliukų įteikimas.
5. LSPSF prezidento, viceprezidentų, sekretorės ataskaita.
6. Buhalterės ataskaita.
7. Klubų ataskaitos.
8. 2016 m. varžybų grafiko pristatymas.
9. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas.
10. Parasparnių patikros taisyklių pristatymas ir LSPSF tarybos priimto
sprendimo dėl privalomos parasparnių patikros atšaukimas.
11. kiti klausimai.

1. Darbotvarkės tvirtinimas.
SVARSTYTA:
Siūlomas darbotvarkės papildymas/pakeitimas:
1.1. Delegatų į LAK konferenciją rinkimą skirti 9 klausimu.
1.2. Klubo „Arcus“ ataskaitos pailginti 5 minutėmis – iš viso 10 min.
1.3. Įtraukti papildomą klausimą „Stojamojo mokesčio į federaciją suapvalinimas“.
1.4. 10 klausimo formuluotę keisti į „Parasparnių patikros taisyklių pristatymas ir LSPSF
tarybos priimto sprendimo dėl privalomos parasparnių patikros atšaukimas“.
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NUTARTA:
Patvirtinti konferencijos darbotvarkę (su pakeitimais) balsuojant: už – 12 (vienbalsiai).
2. Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Vytautas Skruibis, sekretore Ramunė Kugaudaitė, balsų
skaičiuotojais Evaldas Žiaunys ir Donatas Adžgauskas. Visi konferencijos darbo organai
išrinkti vienbalsiai.
3. SVARSTYTA:
Naujų narių priėmimas
Pageidavimą tapti LSPSF nariu pareiškė VšĮ „Ekstremaliojo sporto centras“, įsikūręs Visagine.
Kol kas klubą sudaro 2 nariai: vienas pilotas ir vienas išvilktuvo operatorius. Turi įsigiję gerą
išvilktuvą iš „Parawinch“. Nori Visagine ir Aukštaitijos regione platinti ir populiarinti
parasparnių sportą.
Galės prisidėti prie varžybų organizavimo. Nori ir patys ateityje organizuoti savo varžybas.
NUTARTA:
Priimti VšĮ „Ekstremaliojo sporto centras“ į LSPSF federacija su sąlygą, kad iki kovo 31 d.
klube bus ne mažiau kaip 3 nariai (privalomas klubo narių skaičius).
Balsavimo teisės konferencijoje nesuteikti.
Balsuota: už – 12 (vienbalsiai).
4. 2015 m. LLL ir LSPSF taurės varžybų, skraidyklių čempionato nugalėtojų ir prizininkų,
skrydžių rekordininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas.
Statulėlėmis, medaliais ir FAI ženkliukais apdovanoti 2015 m. LLL ir LSPSF varžybų,
skraidyklių čempionato nugalėtojai ir prizininkai, skrydžių rekordininkai.
Asmeniškai neįteikti apdovanojimai prizininkams bus perduoti per klubo atstovus arba
išsiųsti registruotu paštu.
5. SVARSTYTA:
5.1. LSPSF prezidento ataskaita konferencijai.
Dėkoja gausiai susirinkusiems. Nori padėkoti kolektyvui už nuoširdų darbą, buhalterei už
tikslią ir teisingą apskaitą.
Ateinantį sezoną linki pilotams tvarkingų skrydžių, kad nebūtų pažeidinėjama oro erdvė, nes
ateityje tokie nusižengimai gali pakenkti visai parasparnistų ir skraidyklininkų
bendruomenei.
Mark Tučkovski pristatė parasparnių sporto statistiką: apžvelgė FAI reitingus maršrutinių
skrydžių (XC) disciplinoje bei Lietuvos valstybės užimamos vietos pokyčius įvairiais
laikotarpiais, taip pat lietuvių pilotų asmeninius reitingus; panagrinėjo, kurios XC varžybos
Lietuvai atnešė daugiausia FAI taškų; paanalizavo Lietuvos lygumų lygos, LSPSF taurės
pokyčius pagal metus; supažindino su Lietuvos rekordais ir pilotų pasiekimais; apžvelgė
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Lietuvos valstybės ir pačių pilotų užimamas vietas tikslaus nusileidimo FAI reitinge ir atkreipė
dėmesį į užburtą mūsų šalies vietos pastovumą (13-ta pozicija kelintus metus iš eilės),
pasidalino analitinėmis įžvalgomis, kurios tikslaus nusileidimo varžybos buvo
„pelningiausios“ taškais.
Pristatymo medžiaga: http://lspsf.lt/docs/federacija/parasparniai_statistika_2016.pdf
5.2. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita
Vytautas Skruibis pristato LSPSF Tarybos veiklą. Iš principo mes užsiimame trimis dalykais: 1)
sportinių disciplinų vystymu, 2) biurokratine veikla bei 3) finansavimo paieška ir jo skirstymu.
1) Nori pasidalinti savo įžvalgomis, kodėl vienose sportinėse disciplinose kylame, o kitose –
ne.
Turime 5-6 maršrutinių skrydžių pilotus, kurie dalyvaudami FAI 2 kat. varžybose, yra
išsikovoję teisę dalyvauti FAI 1 kat. varžybose. Tačiau jau kurį laiką realiai varžybose
dalyvauja tik 2 pilotai. Likusieji nedalyvauja dėl laiko stokos ar tinkamos įrangos neturėjimo.
Norėdama pataisyti šią situaciją, federacija skatina pilotus dalyvauti FAI 2 kat. varžybose:
tam reikalui yra sukurta FAI 2 kat. varžybų užsienyje rėmimo programa, kuri pagal iškovotus
taškus padengia dalį ar visas startinio mokesčio ir transporto išlaidas.
Ko reikia, kad pilotai dalyvautų FAI 2 kat. varžybose? Mūsų skraidymų mokyklos dirba, jos
išleidžia savo pilotų laidas, bet iš principo tų kursantų varžybose nematyti. Kur jie dingsta?
Jevgenij Blocha pristatys vieną sprendimo būdą. Federacijai taip pat labai svarbu, kad kuo
daugiau pilotų dalyvautų varžybose kalnuose. Šiais metais pavyko sutarti su dviem kalnuose
dirbančiais instruktoriais Pavel Titov ir Evgenii Griaznov, kad jie padėtų mūsų pilotams
ruoštis dalyvauti varžybose kalnuose.
Kalbant apie maršrutinius skrydžius Lietuvoje, bus stengiamasi atlikti skrydį valdomoje
erdvėje. Mūsų įstatymai leidžia tai daryti, tik reikia viską tinkamai įforminti.
Lietuvoje turime visas sąlygas vykdyti tikslaus nusileidimo varžybas, bet pakankamai mažai
pilotų norinčių jose dalyvauti. Šiuo metu esame tarp 25 proc. geriausių šalių. 2016 metais
Lietuvoje vyks 5-tasis FAI Europos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas, kuriame,
tikimasi, dalyvaus ne tik Lietuvos rinktinė, bet ir daugiau mūsų šalies pilotų.
Skraidyklininkai taip pat pradeda aktyviau naudotis FAI 2 kat. varžybų rėmimo programa.
2) LSPSF veiklos Lietuvos aeroklube, atrodo, lyg ir nesimato, tačiau reikia dalyvauti
kiekviename posėdyje: pasisakyti vienais ar kitais klausimais, priimti sprendimus, teikti
statistines, sportines, finansines ataskaitas.
3) Projektų rengimas taip pat svarbi federacijos veikla. Turbūt nedaugelis žino, kad 2015
metais gavome tikslinę finansinę paramą tikslaus nusileidimo įrangai įsigyti. Tai įvyko
projektą parengusių Valdo Serapino ir Jolantos Romanenko dėka. Pristatytas finansavimo
paskirstymas tarp visų LAK priklausančių federacijų.
5.3. LSPSF viceprezidento skraidyklėms ataskaita
Pakeistas skraidyklių varžybų formatas: vyko trys įskaitinės varžybos. Organizavime
padalyvavo visi klubai. Nudžiugino dalyvių skaičius.
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Skraidyklininkai dalyvavo varžybose užsienyje. Aktyviausiai pasižymėjo Justinas Pleikys.
Nacionalinėje įskaitoje Lietuva užima 32 vietą iš 45.
2015 m. turėjo nemažai mokinių, iš kurių 3 tapo licencijuoti pilotai.
Po truputį atnaujinama skraidyklių įranga.
5.4. 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 interneto puslapis: pildoma naujienų skiltis, atnaujinami
dokumentai, tvarkomas varžybų ir renginių kalendorius.
- Suteikiama administracinė pagalba varžybų organizatoriams.
Linki saugių skrydžių be pažeidimų, pagal taisykles.
Dėkoja Laisvo skrydžio klubui (LSK) už LSPSF domenų patalpinimą savo serveryje. Priminė
LSK klubui, kad LSPSF gali padengti dalį domenų hostinimo paslaugos mokesčio.
Speciali padėka LSK klubo nariams Mantui Lipnickui ir Dariui Matuliauskui, nes jie labai
padėjo su LSPSF puslapio administravimu.
Tikisi, kad visgi pavyks atskirti varžybų ir renginių kalendorius. Buvo priimtas laikinas
sprendimas tvarkaraštyje iš pradžių surašyti varžybas, o paskui po atskiru brūkšniu –
renginius.
NUTARTA:
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 12 (vienbalsiai).
6. SVARSTYTA:
6.1. Buhalterės ataskaita
Buhalterės ataskaita buvo išsami, argumentuota ir aiški.
6.2. Stojamojo mokesčio į federaciją suapvalinimas
Pasiūlytas naujų narių stojamojo mokesčio dydis – 50 EUR.
NUTARTA:
Buhalterės ataskaitą patvirtinti balsuojant: už – 12 (vienbalsiai).
Nustatyti 50 EUR dydžio stojamąjį mokestį į LSPSF federaciją balsuojant: už – 10, prieš – 1,
susilaikė – 1.
7. SVARSTYTA:
Klubų ataskaitos ir planai
Klubas „Arcus“:
(pasisakė Jevgenij Blocha)
Klube 73 nariai, iš jų 5 moterys (dar 3 mokosi) ir 3 jauniai (dar 2 mokosi).
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2015 metais surengtos dvi mokymų stovyklos (birželio ir rugpjūčio mėn.). Suorganizuoti
dveji SIV kursai Ignalinos rajone (liepos ir rugpjūčio mėn.). SIV kursą pabaigė 8 pilotai. Įvyko
keletas kelionių: į Tolminą (Slovėnija), Prancūziją, Tenerifę.
Pagrindinė klubo veikla – varžybų organizavimas. Klubas prisidėjo prie 2015 m. Lietuvos
atviro parasparnių tikslaus nusileidimo čempionato (FAI 2 kat.) Trakuose, taip pat prie
Europos parasparnių tikslaus nusileidimo prieš-čempionatą Paluknyje organizavimo.
Suorganizavo Arcus taurės varžybas (FAI 2 kat.), kurios buvo įvertintos kaip geriausios LLL
varžybos.
Planai 2016 metams jau buvo paskelbti, tačiau klubo vadovas dar kartą trumpai juos
apžvelgė: kelionė į Italiją (kovo mėn.), SIV kursas Turkijoje (gegužę), SIV kursas Lietuvoje, dvi
mokymų stovyklos, kelionės į Slovėniją, Prancūziją, Tenerifę, Pietų Ameriką. Klubas prisidės
prie 5-tojo FAI Europos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionato (FAI 1 kat.)
organizavimo. Organizuos ir tradicines Arcus taurės varžybas (FAI 2 kat.) rugpjūčio viduryje.
Pristatyta Jaunųjų Pilotų Lyga (JPL):
Žinome, kad Lietuvos lygumų lygos varžybų serija gana gerai suorganizuota. Tačiau tiek LLL
organizatoriai, tiek nuolatiniai dalyviai skundžiasi, kad LLL trūksta naujų pilotų. Visi esame
suinteresuoti, kad varžybose atsirastų daugiau naujų veidų. Šiam tikslui buvo sugalvota
Jaunųjų Pilotų Lyga. Ji būtų sudaryta iš 3-4 etapų. Dalyvautų pilotai, turintys tik Para Pro 3
kategoriją arba be licencijos, bet su savo instruktorių priežiūra. Jeigu norės dalyvauti ir LLL
dalyviai, bus priimami tik tie, kurie užėmė žemesnę nei 30-tą poziciją pernai metų LLL
dalyvių lentelėje. Sparnai tik A ir B klasių.
Ideologija tokia: lengvesni pratimai pagal orą ir pagal kvalifikaciją, kad pilotams būtų įdomu
skristi ir būtų daug šansų finišuoti. Papildoma motyvacija tiems, kurie neužkabins termikų ir
neišskris – taškai už geriausią surinktą aukštį starto cilindre, už taiklų nusileidimą
startavietėje. Vakarais – edukacinė programa.
Jevgenij Blocha tikisi, kad klubų vadovai skatins savo narius dalyvauti šioje varžybų serijoje.
Po šių metų sezono bus matyti, kiek žmonių sudalyvaus JPL ir kiek po to pereis į LLL
varžybas.
Baisogalos skraidyklių sporto klubas:
(pasisakė Darius Lukoševičius)
2015 metais suorganizavo 1 varžybas. „Padovanok skrydį“ komanda varžyboms paskolino
savo pasyvinį išvilktuvą. Tai buvo Lietuvos skraidyklių čempionato dalis. Išskriejimų skaičius
buvo neblogas. 2016 metais taip pat planuoja organizuoti varžybas.
Su KTU entuziastais planuoja įsteigti atskirą asociaciją ir kitais metais stoti į LSPSF federaciją.
Narių skaičius nepakitęs – 12, aktyviai skraido 7, varžybose dalyvauja 4-5 pilotai.
Kauno parasparnių sporto klubas:
(pasisakė Jonas Miklovis)
Varžybų neorganizavo, tačiau atliko daug XC skrydžių rekordų siekimo, kiekvieno asmeninio
rezultato gerinimo tikslais.
Narių skaičius – 35: iš jų 27 licencijuoti, 5 mokiniai ir keletas prijaučiančių. Naujų žmonių
vidurkis per metus – 3 žmonės. Deja, naujokai nesirodo varžybose. Tikisi, kad šiemet
situacija pagerės, ypač su Jaunųjų Pilotų Lygos atsiradimu. Tarp narių turi 1 merginą.
Klaipėdos „Vakario“ klubas:

5

(pasisakė Gražvydas Juozėnas)
Klube 6 nariai. Atgraso iš klubų renkamo nario mokesčio federacijai dydis, kuris kiekvienais
metais tik auga. Susidomėjo Jaunųjų Pilotų Lyga ir pritaria sumanymui. Žemaitijos taurės
varžybų nebeorganizuoja dėl vis mažėjančio dalyvių skaičiaus. Taigi, daugiausia skraido tik
savo malonumui.
Aviacinis sporto klubas „Stratus“:
(pasisakė Robertas Pesliakas)
Jau seniai klube nėra pasikeitimų: naujų pilotų nėra, laikosi tas pats branduolys. Klube virš
20 narių, aktyviai skraido – virš 10. Nesikuklina vadintis vienu iš sportiškiausių klubų (pagal
dalyvių skaičių ir rezultatus) maršrutiniuose skrydžiuose.
2016 metais ruošiama naujiena – Stratus taurė (LLL etapas) bus surengta naujoje vietoje su
gera infrastruktūra, patogumais. Tikisi, kad daugumai žmonių bus įdomu.
Laisvo skrydžio klubas:
(pasisakė Dainius Liegus)
Klube 76 nariai, iš jų 8 moterys. Naujų žmonių neįstojo.
2015 metais su Arcus klubu organizavo atsarginių parašiutų perpakavimo akciją. Šiemet taip
pat planuoja padaryti (kovo viduryje). Suorganizuotos Vilniaus taurės varžybos (FAI 2 kat.) –
pakankamai sėkmingai. Laiko save sportiškiausiu klubu tiksliame nusileidime: didžioji dalis
Lietuvos tikslaus nusileidimo rinktinės priklauso LSK klubui. Sudalyvavo Pasaulio
čempionate, taip pat Lietuvos varžybose. Klubas remia savo narius kompensuodami
pakilimus tikslaus nusileidimo treniruotėms.
Taip pat remia XC pilotus, važiuojančius į užsienio varžybas – kompensuoja draudimą.
Dalyvaus 5-tajame FAI Europos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionate Paluknyje (FAI
1 kat.). Prisijungs prie Jaunųjų Pilotų Lygos varžybų organizavimo. Birželio pabaigoje vyks
Vilniaus taurės varžybos. Galvoja važiuoti į tikslaus nusileidimo varžybas Albanijoje (FAI 2
kat.).
Planuoja pasigaminti treniruoklį lavinti kojos padėjimą leidžiantis.
Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcija:
(pasisakė Marijus Maceina)
Veiklą vykdo toliau. Turi 28 narius: 10 licencijuotų, 8 mokiniai.
Praeitais metais dėl techninių kliūčių neišėjo suorganizuoti varžybų. Tikisi, kad šiemet
pavyks.
Planuoja prisidėti prie JPL varžybų organizavimo.
Rokiškio skraidymo asociacijos „Puga“:
(pasisakė Artūras Judickas)
Klube 13 narių. Visi turi motorizuotų parasparnių licencijas: iš jų yra dar 6 laisvūnai.
Sportiniais rezultatais pasigirti negali, skraido savo malonumui arba pramoginiais tikslais.
Džiaugiasi JPL pristatymu, mielai dalyvautų varžybose. Apgailestauja, kad stovyklos Salose
vyksta vis rečiau. Esant poreikiui galėtų suteikti infrastruktūrą varžyboms Rokiškio rajone.
Skraidyklių pilotų klubas:
(pasisakė Martynas Makelis)

6

Klube yra 11-12 narių. Paaugo 3-4 naujokais. 2015 metais prisidėjo prie vieno iš Lietuvos
skraidyklių čempionato etapų organizavimo. Dalyvavo keliose varžybose užsienyje.
Šiemet taip pat organizuos varžybų etapą Lietuvoje. Planuoja dalyvauti ir varžybose
užsienyje (Austrija, Makedonija).
Klubo narių pagalba įsigijo aerobuksyrą. Vykdys pakilimus Valkininkuose.
Galvoja Lietuvos varžybose daryti atskirą įskaitą naujokams, kad pritrauktų žmones.
Sporto klubas „Saulės skrydis“:
(pasisakė Vydas Zupka)
Klubas turi 22 narius, visi licencijuoti, 2 iš jų skraido motorizuotais parasparniais. 2015
metais prisidėjo prie Aukštaitijos taurės varžybų organizavimo (kartu su sporto klubu
„Panevėžio parasparniai“). Šiemet taip pat prisidės. Varžybose dalyvauja apie 8 narius,
aktyviai skraido 12.
Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“:
(pasisakė Andrius Banionis)
Klube 12 narių. 2015 metais suorganizavo varžybas, pakeliavo po Europą (Prancūzija).
Šiemet atskirų klubinių varžybų nedarys, tačiau prisidės prie Vilniaus taurės varžybų
organizavimo.
Sporto klubas „Panevėžio parasparniai“:
(pasisakė Valentas Raginskas)
Klube 26 nariai: 3 – atėjo, 3 – išėjo, tad bendras skaičius nepasikeitė. Aktyviai skraido 4
pilotai. Sezoną pradėjo nuo Tenerifės, kovo mėnesį vyks atsarginių parašiutų išmetimo ir
perpakavimo akcija.
Pavasarį organizuos Aukštaitijos taurės varžybas. Rugpjūtį važiuos skraidyti į kalnus
(tikriausiai Tolminą), bet dar nenusprendė kada.
NUTARTA:
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 12 (vienbalsiai).
8. SVARSTYTA:
2016 m. varžybų grafiko pristatymas.
Apžvelgtas 2016 m. varžybų grafikas. Esant jau pateiktos varžybų informacijos
pasikeitimams, varžybų organizatoriai turi operatyviai kreiptis į LSPSF gen. sekretorę, kad
duomenys LSPSF puslapyje būtų atnaujinti.
9. SVARSTYTA:
Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2016 m. kovo 5 d. Birštone, rinkimas.
NUTARTA:
Delegatais išrinkti šiuos atstovus: už – 12 (vienbalsiai):
1. Arvydas Osinskas
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2. Martynas Makelis
3. Vytautas Skruibis
4. Valdas Serapinas
5. Paulius Jonaitis
6. Darius Lukoševičius
7. Robertas Pesliakas
8. Jurijus Jakovlevas
9. Jolanta Romanenko
10. Mark Tučkovski
Atsarginiai kandidatai:
1. Jevgenij Blocha
2. Rolandas Stonkus
3. Ramunė Kugaudaitė
10. SVARSTYTA:
Parasparnių patikros taisyklių pristatymas ir LSPSF tarybos priimto sprendimo dėl privalomos
parasparnių patikros atšaukimas.
Darius Lukoševičius konferencijos dalyviams pristatė parasparnių patikrą:
http://lspsf.lt/docs/federacija/parasparniu_patikros_pristatymas.pdf
Įvyko aktyvi tarpusavio diskusija tarp visų konferencijos dalyvių. Buvo keliami klausimai apie:
- techninius patikros dalykus,
- tikrintojo suteikiamas/nesuteikiamas garantijas po patikrinimo,
- rekomendacijos privalomumą,
- tikrinimo dažnumą,
- ir kt.
Pasiūlyta balsuoti už dėl 2016 m. sausio 6 d. LSPSF Tarybos posėdyje priimto draudimo nuo
2017 m. sausio 1 d. skraidyti su pagal Parasparnių patikros taisykles nepatikrintais senesniais
nei 2 metų senumo vienviečiais sparnais ir senesniais nei 1 metų senumo tandeminiais
sparnais atšaukimo.
Balsuota: už – 6, prieš – 5, susilaikė – 1.
Iškilo klausimas, kaip reikėtų traktuoti tokius balsavimo rezultatus. LSPSF įstatų 4.8. punktas
numato, kad „Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl LSPSF
įstatų pakeitimų ir papildymų, dėl LSPSF pertvarkymo ar pabaigos, kai sprendimui priimti
reikia 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų daugumos.“
Kilo ginčai, kaip interpretuoti įvykusio balsavimo rezultatus. Interneto erdvėje
vienareikšmiško apibrėžimo, kas yra „paprasta balsų dauguma“, rasti nepavyko: įvairūs
šaltiniai pateikia skirtingus paaiškinimus. LSPSF įstatuose ši sąvoka taip pat neapibrėžta.
Trūkstant aiškumo dėl balsavimo principo, balsavimo rezultatai negali būti interpretuojami.
NUTARTA:
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Įpareigoti LSPSF Tarybą išsiaiškinti dėl įstatuose minimos paprastos balsų daugumos
apibrėžimo ir, juo remiantis, išaiškinti konferencijos dalyvių balsavimo rezultatus.

---------------------------------------------------------------------------Konferencijos pirmininkas Vytautas Skruibis
Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė
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