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LIETUVOS SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ SPORTO FEDERACIJA 
RINKIMINĖS-ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS 

 
2018 03 04, Vilnius 

 
Dalyvauja: Klubų-narių atstovai (pakviesti įstatų numatyta tvarka): klubas „Arcus“, 

Baisogalos skraidyklių sporto klubas, Kauno parasparnių sporto klubas, 
Aviacinis sporto klubas „Stratus“, Laisvo skrydžio klubas, Marijampolės 
Antano Gustaičio jaunųjų aviatorių klubas, Rokiškio skraidymo asociacijos 
„Puga“, Skraidyklių pilotų klubas, sporto klubas „Saulės skrydis“, 
Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“, sporto klubas „Panevėžio 
parasparniai“, Ekstremaliojo sporto centras, Skraidymo entuziastų sporto 
klubas „Skrydis kartu“. 

 Kvorumas yra. 
 

LSPSF tarybos nariai: Robertas Pesliakas, Vytautas Skruibis, Arvydas 
Osinskas, Martynas Makelis, Paulius Jonaitis, Darius Lukoševičius 

    
Svečiai: pilotai ir kt. 

 
Iš viso dalyvavo 40 žmonių. 
 
Darbotvarkė:            1. Darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Konferencijos darbo organų rinkimai. 
3. Nario pašalinimas iš LSPSF. 
4. 2017 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų 
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas. 
5. LSPSF prezidento, viceprezidentų, sekretorės, buhalterės, parasparnių 
patikros laboratorijos ataskaitos. 
6. Klubų ataskaitos. 
7. 2018 m. varžybų grafiko pristatymas. 
8. LSPSF įstatų keitimas. 
9. LSPSF valdymo organų rinkimai. 
10. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas. 
11. kiti klausimai. 

 
 
1. Darbotvarkės tvirtinimas. 
 

SVARSTYTA: 
Siūlomas darbotvarkės papildymas/pakeitimas: 
1.1. Pranešimas saugumo tema (Jevgenij Blocha) – prieš klubo „Arcus“ ataskaitą. 
1.2. LSPSF licencijavimo istorija ir statistika (Juozas Kaunas) – po klubų ataskaitų. 
1.3. Pristatymas (Dainius Liegus) – kiti klausimai. 

 
NUTARTA: 
Patvirtinti konferencijos darbotvarkę (su pakeitimais) balsuojant: už – 13 (vienbalsiai). 
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2. Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Vytautas Skruibis, sekretore Ramunė Kugaudaitė, balsų 

skaičiuotojais Eimantas Klimas ir Gediminas Žuolys. Visi konferencijos darbo organai išrinkti 
vienbalsiai. 

 
 

3. Nario pašalinimas iš LSPSF. 
 

SVARSTYTA: 
Siūloma pašalinti Elektrėnų aeroklubą iš LSPSF federacijos sudėties. Klubas nesumokėjo 
nario mokesčio už 2016, 2017 ir 2018 metus. Taip pat Elektrėnų aeroklubas nedalyvauja 
federacijos veikloje ir metinėse LSPSF konferencijose. 
Pagal LSPSF įstatų 3.5. punktą „<...> LSPSF narys, du kartus iš eilės nesumokėjęs nario 
mokesčio, gali būti pašalintas iš LSPSF konferencijos sprendimu.“  
 
NUTARTA: 
Pašalinti Elektrėnų aeroklubą iš LSPSF federacijos sudėties: už – 12, susilaikė – 1. 

 
 
4. 2017 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojų ir prizininkų 

apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas. 
Statulėlėmis, medaliais ir FAI ženkliukais apdovanoti 2017 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir 
skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojai ir prizininkai, skrydžių rekordininkai. 
Asmeniškai neįteikti apdovanojimai prizininkams bus perduoti per klubo atstovus. 
Taip pat įteiktos padėkos žmonėms, kurie nebūdami LSPSF Tarybos nariai, aktyviai prisideda 
prie federacijos veiklos: Markui Tučkovskiui, Juozui Kaunui, Jolantai Romanenko ir Ramunei 
Kugaudaitei. 

 
 

5. SVARSTYTA: 
5.1. LSPSF prezidento ataskaita 
(pasisakė Arvydas Osinskas) 
Dėkoja LSPSF tarybai už darbą ir sportininkams, kurie propaguoja mūsų sportą. 

 
5.2. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita 
(pasisakė Vytautas Skruibis) 
LSPSF veikla apima keletą pagrindinių sričių: 

• KKSD dotacijų skirstymas Lietuvos aeroklubo tarybos posėdžiuose. Pristatytas KKSD 
dotacijų skirstymas pagal išlaidų grupes ir pagal federacijas 2012-2018 metais. 

• Varžybų organizavimas ir dalyvavimo varžybose skatinimas. Pristatyta nacionalinių 
čempionatų, FAI 2 ir FAI 1 kategorijos varžybų, LLL ir JPL etapų statistika ir 
tendencijos. Apžvelgtos probleminės sritys klubinių varžybų organizavimui: 
metodikos paruošimas FAI 2 kategorijos varžybų registravimui, unifikuotų 
apdovanojimų sukūrimas, minimalios infrastruktūros užtikrinimas. Taip pat Taryba 
yra parengusi KKSD projektą trekeriams (GPS sekimo įranga) – laukiama KKSD 
sprendimo. 
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5.3. LSPSF viceprezidento skraidyklėms ataskaita 
(pasisakė Martynas Makelis) 
2017 metais surengtas skraidyklių čempionatas iš 3 etapų: 1 – kalnuose (Italija), 2 – 
Lietuvoje. FAI 2 kategorijos varžybose dalyvavo 3 skraidyklių pilotai, vienas iš jų užėmė 
prizinę vietą. Pasaulio čempionate Brazilijoje sudalyvauti nepavyko. Buvo parengtas ir 
laimėtas KKSD projektas mokomajai skraidyklei įsigyti. 
2018 metais 2 pilotai planuoja dalyvauti Europos čempionate Makedonijoje (FAI 1 kat.). 
Dėkoja Vydui Guobužui už pagalbą kuriant diplomų dizainą. 

 
5.4. Generalinės sekretorės ataskaita 
(pasisakė Ramunė Kugaudaitė) 
Administracinė LSPSF veikla vyksta: 

• Pilotai egzaminuojami, licencijos išduodamos bei pratęsiamos. 

• LSPSF taryba 2017 metais reguliariai posėdžiavo, nors pastebima posėdžių skaičiaus 
mažėjimo tendencija. Visi Tarybos posėdžiai užprotokoluoti ir paskelbti LSPSF 
puslapyje. Tikimasi, kad naujoji Taryba posėdžiaus aktyviau. 

• Administruojamas LSPSF interneto puslapis: pildoma naujienų skiltis, atnaujinami 
dokumentai, tvarkomas varžybų ir renginių kalendorius. 

• Suteikiama administracinė pagalba varžybų organizatoriams. 
Trumpa generalinės sekretorės karjeros apžvalga: buvo išrinkta 2013 metais, vėliau dar 
kartą perrinkta – šias pareigas eina jau 5 metus. Per tą laikotarpį sudalyvavo 35 Tarybos 
posėdžiuose, iš kurių užprotokoluoti – 31 (4 posėdžiai įvyko diskusijos forma be sprendimų 
priėmimo). Išrašytas 81 oficialus LSPSF raštas, paskelbtas 81 įrašas LSPSF interneto puslapio 
naujienose. Per 5 metus nuveikta tikrai nemažai, bet reikalinga pamaina – naujas žmogus į 
LSPSF generalinės sekretorės pareigas. 

 
5.5. Buhalterės ataskaita 
(pasisakė Jolanta Romanenko) 
Buhalterės ataskaita buvo išsami, argumentuota ir aiški. 

 
5.6. Paraspanių patikros laboratorijos ataskaita 
(pasisakė Darius Lukoševičius) 
Parasparnių patikra atliekama jau antrus metus. 2017 metais tikrintojų krūvis nebuvo labai 
didelis – patikrinta apie 30 sparnų. Teko informuoti tik vieną pilotą, kad jo sparnas 
nebetinkamas skraidyti. Pasitaikė keletas atvejų, kad pilotai buvo prisiraišę mazgų ant 
stropų. 
2018 metais patikros laboratorija sparnus tikrins iki gegužės 1 d. (sezono pradžios). Nuo 
2018 m. kovo 1 d. parasparnių patikros kaina – 33 EUR. Užsienio pilotai už patikrą moka 45 
EUR plius siuntimas.  

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

 
 
6. SVARSTYTA: 

Pranešimas saugumo tema (pasisakė Jevgenij Blocha). 
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2017 metais Valkininkuose įvyko 2 žiaurūs įvykiai, kurie paskatino padaryti tam tikras 
išvadas saugumo klausimais. 
Pirmas atvejis: per JPL etapą gilioje spiralėje nukrito Viačeslav Šapkin. Jis buvo sunkiai 
sužalotas ir iki šiol neatsigavo. 
Antras atvejis: jaunas pilotas Evaldas Česnulis darė pilotažą mažame aukštyje, nesuvaldė 
sparno, įėjo į gilią spiralę ir stipriai atsitrenkė į žemę. Pilotas atsistatinėja po patirtų traumų. 
Po antrojo įvykio Valkininkuose buvo sugriežtintos radikalaus pilotavimo taisyklės. Radikalus 
pilotavimas apima gilius wingoverius (puskilpes), gilią spiralę, srauto nutrūkimo rėžimus, 
įvairias akro-figūras. Jeigu pilotas nori kažką panašaus atlikti, jis turi tai suderinti su 
skraidymų vadovu. Skraidymų vadovui leidus, minėti manevrai atliekami su priežiūra per 
radijo ryšį ir griežtai pabaigiami 150 m aukštyje: paliekama 50 metrų atsargos susitvarkymui 
su sparnu ir likus 100 metrų iki žemės privaloma skristi tiesiai be jokių griežtų posvyrių. 
Patariama panašias taisykles taikyti ne tik Valkininkuose, bet ir kitose skraidavietėse.  

 
 

SVARSTYTA: 
Klubų ataskaitos ir planai 

 
Klubas „Arcus“: 
Klube yra 84 nariai, iš jų 11 moterų. 
Nuveikti darbai po 2017 metų LSPSF konferencijos: 

• SIV kursas Turkijoje (dalyvavo 5 pilotai); 

• mokymų stovykla birželio mėn.; 

• iš karto po stovyklos surengtas JPL etapas, kuriame sudalyvavo 4 iš 6 tos stovyklos 
kursantų – iš viso dalyvavo 13 pilotų; 

• liepos mėn. išvyka į Tolminą (Slovėnija) kartu su Panevėžio aeroklubo parasparnių 
sekcijos nariais; 

• dar viena mokymų stovykla Valkininkuose; 

• rugpjūčio mėn. tradiciškai įvyko Arcus taurės varžybos (LLL etapas): iš 4 dienų 3 buvo 
skraidomos; 

• SIV kursas Lietuvoje prie Dysnų ežero (dalyvavo 5 pilotai); 

• išvyka į Kolumbiją (2018 m. sausio pab. – vasario pr.). 
2018 metų planuose: SIV kursas Turkijoje, mokymų stovykla, JPL varžybos, išvykos į 
Slovėniją, Prancūziją, Tenerifę ir Kolumbiją. 

 
Baisogalos skraidyklių sporto klubas: 
Klube 12 narių. Sportinę licenciją prasitęs tik vienas skraidyklininkas. Likę nariai skraido 
motorizuotais parasparniais ir motorizuotomis skraidyklėmis. Klubas vis dar turi hidraulinį 
išvilktuvą, kurį eksploatuoja Šeduvos aerodrome. 3-4 nariai perėjo į skraidymo entuziastų 
sporto klubą "Skrydis kartu". 2018 metais kartu su šiuo klubu organizuos A. Krimcevo taurės 
varžybas (Lietuvos skraidyklių čempionato 2 etapas). 

 
Kauno parasparnių sporto klubas: 
29 licencijuoti nariai: 1 nario neteko, turi 2 naujokus, kuriuos tikisi šiais metais licencijuoti. 
2017 metais po bemaž dešimtmečio pertraukos suorganizuotos Kauno taurės varžybos. Šios 
varžybos ir 2018 metų planuose. 
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Aviacinis sporto klubas „Stratus“: 
Klubas vienija apie 15 narių. Klubo nariai užima neblogas sportines vietas: 

• Rimantė Verbylaitė – 25 vieta TN disciplinoje Pasaulio reitinge. 

• Rasa Grigoraitienė – 27 vieta tarp moterų Cross Country disciplinoje Pasaulio 
reitinge. 

• Robertas Pesliakas – 447 vieta Cross Country disciplinoje Pasaulio reitinge. 
Nariai aktyviai sportuoja ir pelno prizines vietas. 
Apgailestauja, kad 2017 metais dėl organizacinių priežasčių nebuvo surengtos Stratus 
taurės varžybos. Bandys šiais metais pasitaisyti.  
 
Laisvo skrydžio klubas: 
Šiuo metu klube yra 69 nariai. Pavasarį narių skaičių turėtų šiek tiek sumažėti, nes yra 
neaktyvių – nebemokančių nario mokesčio ir neskraidančių – žmonių. Klubas stengiasi 
laikyti tik aktyvius pilotus. 
2017 metais nuveikti darbai: atsarginių parašiutų perpakavimo akcija, FAI 2 kat. Vilniaus 
taurės varžybos. Skatina savo narius dalyvauti varžybose – tiek TN, tiek XC. 
2018 metų planai: atsarginių parašiutų perpakavimo akcija, Vilniaus taurės varžybos – 
galbūt pavyks padaryti 2 etapus (sumažintos apimties – iki 30 pilotų, be rezervinių datų). 
Taip pat planuoja remti savo klubo sportininkus, dalyvausiančius TN ir XC varžybose. 
 
Marijampolės Antano Gustaičio jaunųjų aviatorių klubas: 
Klube veiklos nedaug. Klubui priklauso 7 nariai, kurie skraido pakankamai aktyviai, tik 
mažokai dalyvauja varžybose. 
Per 2 metus pastebėjo pakilusį LSPSF veiklos lygį, Taryba atrodo pasitempusi. Sveikina 
senąją Tarybą už nuveiktus darbus ir linki, kad būsimoji Taryba nenuleistų kartelės. 
 
Rokiškio skraidymo asociacijos „Puga“: 
Didelės veiklos laisvo skrydžio linkme klubas kol kas nedaro, labiau orientuojasi į 
motorizuotus parasparnius. Reikėtų klubą labiau įtraukti į laisvūnų veiklą – pradžiai parduoti 
išvilktuvą. 
 
Skraidyklių pilotų klubas: 
Klube 8 licencijuoti pilotai: 1 narys išėjo, 2 nariai atėjo. 2018 metais organizuos dvejas 
varžybas – vienos kalnuose Italijoje (Meduno) ir vienos Utenoje (Lietuvos skraidyklių 
čempionato 1 ir 3 etapai). 
 
Sporto klubas „Saulės skrydis“: 
Klube 19 narių, tarp jų nemažai aktyviai skraidančių, dalyvaujančių varžybose ir gerai 
pasirodančių. 2018 metais kartu su sporto klubu „Panevėžio parasparniai“ organizuos 
Aukštaitijos taurės varžybas. 
 
Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“: 
Narių skaičius stabilus – 10 narių. Skraido, dalyvauja varžybose. Pagaliau išsinuomojo 
sklypus startavietėms, pavasarį nutirpus sniegui organizuos talkas joms aptvarkyti. Kad 
sujudintų skraidymus Ukmergėje, galbūt suorganizuos para-savaitgalius. 

 
Sporto klubas „Panevėžio parasparniai“: 



 6 

Klube 26 nariai, iš jų 23 licencijuoti. Džiaugiasi, kad skraidymai vyksta be traumų. 
2018 metus pradėjo nuo išvykos į Tenerifę (16 žmonių). Kovo mėn. darys atsarginių 
parašiutų perpakavimo akciją. Gegužės mėn. kartu su sporto klubu „Saulės skrydis“ 
organizuos Aukštaitijos taurės varžybas. Rugpjūčio mėn. planuoja važiuoti į Tolminą 
(Slovėnija). Remia savo klubo narius dalyvauti varžybose – pilnai kompensuoja starto 
mokestį pareiškusiems norą dalyvauti. 
 
Skraidymo entuziastų sporto klubas „Skrydis kartu“ 
Klubas orientuojasi į skraidymus, naujų narių pritraukimą ir mokymą, varžybų organizavimą. 
Bendradarbiaudami su kitais klubais prižiūri Netonių šlaitą. Bendrauja su KTU universitetu, 
gauna iš jų patalpas mokymams ir paskaitoms. Šiais metais prisidės prie A. Krimcevo taurės 
varžybų organizavimo, darys atsarginių parašiutų perpakavimo akciją. 
Klubas turi mokomąją skraidyklę. Džiaugiasi, kad atsiranda norinčių mokytis skraidyti ir su 
skraidyklėmis (šiuo metu mokosi 2), ir su parasparniais (tai pat 2 mokiniai). 
 
Ekstremaliojo sporto centras 
Pagal narių skaičių tikriausiai mažiausias klubas – 4 žmonės. Iš jų nė vieno licencijuoto 
piloto, bet yra vienas licencijuotas išvilktuvo operatorius, kuris visur aktyviai dalyvauja. Šiais 
metais visi nariai planuoja dalyvauti Arcus klubo rengiamoje mokymų stovykloje. 
Klubas pasiryžęs mielai prisidėti prie kitų klubų organizuojamų varžybų, suteikti savo 
išvilktuvą.  

 
 

NUTARTA: 
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 13 (vienbalsiai). 
 
*** 
Licencijavimo istorija ir statistika (pasisakė Juozas Kaunas). 
Per visą LSPSF federacijos istoriją išduotos 526 licencijos. Dabar laukiame jubiliejinio 500-
tojo parasparnio piloto. Didžiąją dalį visų licencijuotų pilotų sudaro parasparnistai, 
skraidyklininkų tik 6 proc. 2017 metais licencijas prasitęsė 261 pilotas. Moterų piločių dalis 
šiame skaičiuje – apie 7 proc. (18 moterų). 
Pagal kategorijų pasiskirstymą pastebima, kad parasparnių pilotai yra mažiau linkę kelti 
savo kategoriją negu skraidyklininkai. 
Apžvelgta pilotų dinamika 2003-2017 metais: kiek pilotų licencijas prasitęsė, kiek atsirado 
naujų pilotų, kiek neprasitęsė, kiek nustojo skraidyti. 
 
Skraidyklių ir parasparnių pilotų licencijų išdavimo taisyklės (pasisakė Martynas Makelis). 
Dar vienas iš svarbių nepaminėtų LSPSF tarybos nuveiktų darbų – licencijavimo tvarkų 
suderinimas su Civilinės aviacijos asociacija (CAA). Derinimo darbai vyko keletą metų ir 
bendromis jėgomis 2018 m. vasario mėn. pagaliau buvo išdirbtos ir patvirtintos skraidyklių 
ir parasparnių pilotų licencijų išdavimo taisyklės. Reikalavimai licencijoms nesikeitė, iš 
esmės pakito tik pačių taisyklių forma – atskiros tvarkos sujungtos į vieną bendrą 
dokumentą. LSPSF tapo antra federacija Lietuvos Aeroklubo sudėtyje (kita – ULOPF), kuri 
turi CAA patvirtintas licencijavimo taisykles. Taip pat CAA pakeitė savo vidinę tvarką, kad 
mūsų federacijai būtų paprasčiau vykdyti licencijavimą. 
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Parasparnių sporto statistika (pasisakė Mark Tučkovski). 
Apžvelgtas FAI reitingas maršrutinių skrydžių (XC) disciplinoje bei Lietuvos užimamos vietos 
pokytis (iš 36 vietos pakilome į 32), taip pat lietuvių pilotų surinkti įskaitiniai taškai; 
paanalizuota Lietuvos lygumų lygos, LSPSF taurės varžybų statistika, apžvelgtas FAI reitingas 
tikslaus nusileidimo (TN) disciplinoje bei Lietuvos užimamos vietos pokytis (iš 19 vietos 
pakilome į 16). 
 

 
7. SVARSTYTA: 

2018 m. varžybų grafiko pristatymas. 
 
Apžvelgtas 2018 m. varžybų kalendorius. 
 

 
8. SVARSTYTA: 

LSPSF įstatų keitimas. 
Siūloma LSPSF įstatų 4.14 punktą papildyti papunkčiu: „Tarybos posėdžių darbotvarkės 
klausimų svarstymas, nutarimų priėmimas ir balsavimas gali būti vykdomas elektroninėmis 
ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu, telefonu, faksu ir kt.).“ Jį įrašyti 4.14.6 papunkčiu. 
 
NUTARTA: 
LSPSF įstatų pakeitimą patvirtinti balsuojant: už – 13 (vienbalsiai). 

 
 
9. LSPSF valdymo organų rinkimai 

 
LSPSF valdymo organų rinkimus vykdyti atviru balsavimu: už – 13 (vienbalsiai). 

 
9.1. Prezidento 

 
Kandidatai į prezidento pareigas: 
Jevgenij Blocha: už – 2 
Martynas Makelis: už – 1 
Vytautas Skruibis: už – 10 
 
NUTARTA: 
LSPSF prezidentu išrinkti Vytautą Skruibį. 
 
9.2. Viceprezidentų 
 
Kandidatai į parasparnių viceprezidento pareigas: 
Robertas Pesliakas: už – 8 
Juozas Kaunas: už – 3 
(balsavime susilaikė – 2) 

 
NUTARTA: 
LSPSF parasparnių viceprezidentu išrinkti Robertą Pesliaką. 
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Kandidatai į skraidyklių viceprezidento pareigas: 
Martynas Makelis 
 
NUTARTA: 
LSPSF skraidyklių viceprezidentu išrinkti Martyną Makelį: už – 13 (vienbalsiai). 

 
9.3. Tarybos narių 
 
Balsuojama dėl tarybos narių skaičiaus – 5 tarybos nariai: už – 13 (vienbalsiai). 
 
Kandidatai į tarybos narius: 
Egidijus Šatas: už – 8 
Gediminas Žuolys: už – 7 
Darius Lukoševičius: už – 13 
Rytis Matiukas: už – 10 
Aurelijus Andreliūnas: už – 4 
Valdas Lelevičius: už – 6 
Dainius Liegus: už – 13 
Mark Tučkovski: už – 10 
 
NUTARTA: 
LSPSF Tarybos nariais išrinkti Egidijų Šatą, Darių Lukoševičių, Rytį Matiuką, Dainių Liegų ir 
Marką Tučkovskį. 
 
9.4. Generalinio sekretoriaus 

 
Kandidatai į generalinio sekretoriaus pareigas: 
Dovilė Kurpytė 
 
NUTARTA: 
LSPSF generaline sekretore išrinkti Dovilę Kurpytę: už – 10, susilaikė – 3. 
Įgalioti Dovilę Kurpytę pasirašyti ant LSPSF įstatų dokumento su patvirtintais pakeitimais: už 
– 13 (vienbalsiai). 

 
 

10. SVARSTYTA: 
Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2018 m. kovo 25 d. Kaune Karininkų ramovėje, 
rinkimas. 

 
NUTARTA: 
Delegatais išrinkti šiuos atstovus: už – 13 (vienbalsiai) 
1. Vytautą Skruibį 
2. Martyną Makelį 
3. Robertą Pesliaką 
4. Egidijų Šatą 
5. Darių Lukoševičių 
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6. Rytį Matiuką 
7. Dainių Liegų 
8. Marką Tučkovskį 
9. Armandą Zubarevą 
10. Rasą Kunsmanę 
 
Atsarginiai kandidatai: 
1. Dovilė Kurpytė 
2. Jonas Miklovis 
3. Paulius Jonaitis 
4. Valdas Serapinas 

5. Tadas Sidaravičius 
6. Monika Stankevičienė 

 
 

11. Diskusijos ir pasisakymai kitais klausimais 
11.1. Dainius Liegus (Laisvo skrydžio klubas) 2018 metams ir 85-tosioms „Lituanicos“ 
skrydžio metinėms išsikėlė tikslą – motorizuotu parasparniu užbaigti legendiniams pilotams 
– S. Dariui ir S. Girėnui – likusią maršruto dalį. Pilotas ketina pakilti šalia katastrofos vietos 
Lenkijoje ir parskristi į Kauną, S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą. Atstumas nuo katastrofos 
vietos iki Kauno – apie 650 km. Palankiomis orų sąlygomis skrydis gali trukti apie 12-14 
valandų. Skrydis planuojamas 2018 m. liepos mėnesį. Kas dieną bus stebimi orai ir, 
atsiradus palankioms sąlygoms, į starto vietą bus važiuojama viena diena anksčiau orų 
prognozėms patikrinti, įrangai paruošti ir pailsėti. Iki tol bus intensyvus techninio 
pasirengimo ir treniruočių laikotarpis. Pilotas jau turi įsigijęs motorą, dabar dairosi įvairių 
galimybių įsigyti parasparnį ir kitą reikiamą įrangą. Norėtų, kad sparnas būtų oranžinės 
spalvos su užrašu „Lituanica“, kad būtų aiškiai atspindėta skrydžio misija. Ieškoma būdų, 
kaip šį projektą paviešinti ir pritraukti potencialių rėmėjų. 
11.2. Naujai išrinktas LSPSF prezidentas naujos Tarybos vardu padėkojo baigusiems 
kadenciją senosios Tarybos nariams už aktyvią veiklą federacijos labui ir įteikė padėkas 
Arvydui Osinskui, Valdui Serapinui, Pauliui Jonaičiui ir Aurelijui Andreliūnui. 

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


