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Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija 
LSPSF tarybos posėdžio 

 
PROTOKOLAS 

 
2016 01 06, Vilnius 

 
 
Dalyviai: Leonard Giliun, Arvydas Osinskas, Paulius Jonaitis, Martynas Makelis, Valdas 

Serapinas, Darius Lukoševičius, Robertas Pesliakas 
 
 Svečiai: Jolanta Romanenko, Jurijus Jakovlevas 
 
Darbotvarkė: 1. LSPSF metinės konferencijos data ir vieta. 

2. Išlaidų telefoniniam ryšiui svarstymas. 
 3. Lietuvos pilotų skatinimas dalyvauti 2016 m. Lietuvos atvirame parasparnių 

tikslaus nusileidimo čempionate Trakuose. 
 4. Oro erdvės pažeidimo svarstymas. 
 5. Parasparnių patikros taisyklių patvirtinimas. 
  
Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Valdas Serapinas, gen. sekretorė – Ramunė Kugaudaitė. 
 
 
NUTARTA: 
 

1. Patvirtinti LSPSF metinės ataskaitinės konferencijos datą ir vietą – 2016 m. vasario 27 d. Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1b, Vilnius). 
 
Balsuota: už – 5, nedalyvavo balsavime – 2. 
  

2. LSPSF gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė informavo, kad LSPSF yra poreikis turėti išankstinio 
mokėjimo SIM kortelę su telefono sąskaitos papildymu. Telefono numeris bus naudojamas LSPSF 
rengiamų varžybų ir renginių metu kaip kontaktinis numeris informacijai teikti. Tokiu būdu reikia 
numatyti tam papildomas išlaidas – išankstinio mokėjimo SIM kortelė ir būsimi telefono sąskaitos 
papildymai. 
 
Balsuota: už – 5, nedalyvavo balsavime – 2. 
Nutarta patvirtinti papildomas federacijos išlaidas telefoniniam ryšiui. 
 

3. LSPSF prezidentas Arvydas Osinskas pasiūlė remti 2016 m. Lietuvos atvirame parasparnių tikslaus 
nusileidimo čempionate Trakuose dalyvaujančius Lietuvos sportininkus tokiu principu: Lietuvos 
pilotai susimoka nustatyto dydžio startinį mokestį (80 EUR; padidintas mokestis – 90 EUR), o 
įvykus varžyboms LSPSF federacija kompensuos Lietuvos sportininkams dalį startinio mokesčio – 
30 EUR. 
 
Balsuota: už – 7 (vienbalsiai). 
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4. Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija (LSPSF) iš Šiaulių aeroklubo vadovo gavo 
pranešimą apie tai, kad 2015 m. rugpjūčio 23 d. parasparnio pilotas vykdė skrydį Šiaulių TMA, 
Šeduvos SGZ, Šeduvos ATZ (RMZ) ir Šiaulių CTR zonose. Pagal šį pranešimą LSPSF taryba atliko 
tyrimą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad minėtą skrydį atliko parasparnio pilotas Andrej 
Kovaliov. Pagal surinktą informaciją bei pateiktus faktus nustatyta, kad buvo pažeistos skrydžių 
vykdymo sąlygos ir reikalavimai (pridedama). 
Atsižvelgiant į padarytus pažeidimus ir remiantis LSPSF 2013 m. gruodžio 11 d. patvirtintų 
„Skraidyklių ir parasparnių pilotų, instruktorių ir išvilktuvų operatorių licencijavimo nuostatų“ 
16.1 ir 16.6 punktais, siūloma sustabdyti Andrej Kovaliov parasparnio piloto licencijos (Nr. 286) 
galiojimą iki tol, kol Andrej Kovaliov perlaikys teorinį oro teisės egzaminą su papildomais 
klausimais. 
Apie tyrimo išvadas ir skirtą nuobaudą informuoti parasparnio pilotą Andrej Kovaliov, Šiaulių 
aeroklubo vadovą, LSPSF priklausančius klubus ir parasparnių pilotų bendruomenę (paskelbti 
uždaruose LSPSF klubų ir pilotų forumuose). 
 
Balsuota: už – 7 (vienbalsiai). 
PRIDEDAMA: Pranešimas apie oro erdvės pažeidimo tyrimo išvadas, 1 lapas 
 

5. Darius Lukoševičius pristatė LSPSF tarybai parasparnių patikros taisyklių projektą. 
Siūloma patvirtinti parasparnių patikros taisykles ir numatyti, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. bus 
draudžiama skraidyti su pagal Parasparnių patikros taisykles nepatikrintais senesniais nei 2 metų 
senumo vienviečiais sparnais ir senesniais nei 1 metų senumo tandeminiais sparnais. Taip pat 
LSPSF metinės konferencijos metu (2016 m. vasario 27 d.) su minėtomis taisyklėmis plačiau 
supažindinti parasparnių pilotų bendruomenę. 
 
Balsuota: už – 7 (vienbalsiai). 
PRIDEDAMA: Parasparnių patikros taisyklės, 2 lapai. 

 
 
 
Pirmininkaujantis Valdas Serapinas 
 
Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė 
 
 
PRIEDAI: 
Pranešimas apie oro erdvės pažeidimo tyrimo išvadas: 
www.lspsf.lt/docs/protokolai/taryba/2016/2016-01-06/20160106-1_lspsf_tyrimo_isvados.pdf  
Parasparnių patikros taisyklės: 
www.lspsf.lt/docs/federacija/parasparniu_patikros_taisykles.pdf  
 
 

http://www.lspsf.lt/docs/protokolai/taryba/2016/2016-01-06/20160106-1_lspsf_tyrimo_isvados.pdf
http://www.lspsf.lt/docs/federacija/parasparniu_patikros_taisykles.pdf

