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LIETUVOS SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ SPORTO FEDERACIJA 
RINKIMINĖS-ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS 

 
2019 03 17, Vilnius 

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

Kauno parasparnių sporto klubas, Klaipėdos „Vakario“ klubas, Aviacinis 
sporto klubas „Stratus“, Laisvo skrydžio klubas, Panevėžio aeroklubo 
parasparnių sekcija, Marijampolės Antano Gustaičio jaunųjų aviatorių 
klubas, Rokiškio skraidymo asociacijos „Puga“, Skraidyklių pilotų klubas, 
Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“, sporto klubas „Saulės 
skrydis“, skraidymo asociacija „InClouds“, sporto klubas „Panevėžio 
parasparniai“, Skraidymo entuziastų sporto klubas „Skrydis kartu“. 

 Kvorumas yra. 
 

LSPSF tarybos nariai: Vytautas Skruibis, Martynas Makelis, Mark 
Tučkovski, Egidijus Šatas, Darius Lukoševičius, Robertas Pesliakas, Dainius 
Liegus 

    
Svečiai: pilotai ir kt. 

 
Iš viso dalyvavo 41 žmogus. 
 
Darbotvarkė:            1. Darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Konferencijos darbo organų rinkimai. 
3. 2018 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų 
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas, padėkų 
įteikimas, prizininkų bendra nuotrauka. 
4. LSPSF prezidento, viceprezidentų, tarybos narių, sekretorės, buhalterės, 
parasparnių patikros laboratorijos ataskaitos. 
5. Klubų ataskaitos. 
6. 2019 m. varžybų grafiko pristatymas. 
7. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas. 
8. Kiti klausimai. 

 
 
 
1. Darbotvarkės tvirtinimas. 
 

SVARSTYTA: 
Siūlomas darbotvarkės papildymas/pakeitimas: 
1.1. Naujo Tarybos nario rinkimai vietoj Egidijaus Šato – pridėti pabaigoje prieš kitus 

klausimus. 
1.2. LSPSF licencijavimo istorija ir statistika (Juozas Kaunas) – kartu su ataskaitomis. 
1.3. Įrangos dalinimosi klausimai – kiti klausimai. 
1.4. Naujas varžybų tipas, tikslus nusileidimas ant vandens – kiti klausimai. 
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NUTARTA: 
Patvirtinti konferencijos darbotvarkę (su pakeitimais) balsuojant: už – 14 (vienbalsiai). 
 
 

2. Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Vytautas Skruibis, sekretore Dovilė Kurpytė, balsų 
skaičiuotojais Saulius Guobužas ir Aurelijus Andreliūnas. Visi konferencijos darbo organai 
išrinkti vienbalsiai. 

 
 
3. 2018 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojų ir prizininkų 

apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas. 
Statulėlėmis, medaliais ir FAI ženkliukais apdovanoti 2018 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir 
skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojai ir prizininkai, skrydžių rekordininkai. 
Asmeniškai neįteikti apdovanojimai prizininkams bus perduoti per klubo atstovus. 
Padaryta visų prizininkų bendra nuotrauka. 

 
 

4. SVARSTYTA: 
4.1. LSPSF prezidento ataskaita 
(pasisakė Vytautas Skruibis) 
Dėkoja LSPSF tarybai už darbą ir sportininkams, kurie propaguoja mūsų sportą. Pagrindinis 
finansavimas iš KKSD aukšto meistriškumo projekto. Varžybų lygis kyla, tačiau sudėtinga 
rasti kas jas organizuotų. LSPSF atstovaujamas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. 

 
4.2. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita 
(pasisakė Robertas Pesliakas) 
Trumpai pristatyta LSPSF veiklos rezultatai, apimantys: varžybų organizavimą ir dalyvavimo 
varžybose skatinimas, pristatyta nacionalinių čempionatų, FAI 2 ir FAI 1 kategorijos varžybų, 
LLL ir JPL etapų statistika ir tendencijos. 

 
4.3. LSPSF viceprezidento skraidyklėms ataskaita 
(pasisakė Martynas Makelis) 
2018 metais surengtas skraidyklių čempionatas, aktyviai vyko pasiruošimas ir kitos 
planuotos varžybos. Gausiai dalyvavo dalyviai tiek iš Lietuvos ir užsienio. Galime džiaugtis 
rezultatais. 

 
4.4. Generalinės sekretorės ataskaita 
(pasisakė Dovilė Kurpytė) 
Administracinė LSPSF veikla vyksta: 

• Pilotai egzaminuojami, licencijos išduodamos bei pratęsiamos. 

• LSPSF taryba 2018 metais reguliariai posėdžiavo. Visi Tarybos posėdžiai 
užprotokoluoti ir paskelbti LSPSF puslapyje.  

• Pristatytas atnaujintas LSPSF puslapis. 

• Administruojamas LSPSF interneto puslapis: pildoma naujienų skiltis, atnaujinami 
dokumentai, tvarkomas varžybų ir renginių kalendorius. 
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• Administruojamas LSPSF facebooko interneto puslapis. 
 
4.5. Buhalterės ataskaita 
(pasisakė Jolanta Romanenko) 
Buhalterės ataskaita buvo išsami, argumentuota ir aiški. 

 
4.6. Paraspanių patikros laboratorijos ataskaita 
(pasisakė Darius Lukoševičius) 
Parasparnių patikra atliekama jau trečius metus. 2018 metais patikrinta apie 47 sparnų. 
Parasparnių būklė, bei parasparnių pilotų supratimas apie parasparnių būklę – gerėja. Trys 
parasparniai neatitiko reikalavimų, jie visi buvo iš Latvijos. Įdomu tai, kad nevisada 
gamintojų informacija atitinka sparno specifikaciją, kitas atvejis, kad sparno protokole 
stropų ilgiai nesutampa, nes būna, kad gamykloje kai matuoja naujo parasparnio stropos 
būna neįsitempusios, neužveržtos, todėl stropų ilgiai gerokai skiriasi nuo to kas numatyta. 
Rekomenduoja sparnus patikrai siųsti rudenį. 
 
4.7. Tarybos narių ataskaita 
(pasisakė Dainius Liegus, Egidijus Šatas, Mark Tučkovski) 
Vyko planuotos varžybos, aktyviai dalyvauta varžybų organizavimo procese. Egidijus Šatas 
džiaugiasi atnaujintu LSPSF internetiniu puslapiu, dėkoja už indėlį Juozui Kaunui. Pastebimas 
mažesnis XC varžybų kiekis. E. Šatas dėl pasikeitusių aplinkybių netęs Tarybos nario pareigų. 
Mark Tučkovski pristatė reitingų lentelę, paminėdamas Lietuvos poziciją Europos ir 
pasauliniu mastu. Reitingo pozicija nustatoma, pagal tarptautinių varžybų Lietuvos pilotų 
pasiekimus ir jų gautus taškus. LLL baigtas 9 sezonas, startuoja 10 sezonas. Rodikliai gerėja, 
nes pastebimas didesnis aktyvumas, buvo 30 pilotų, kurie turėjo bent 5 įskaitinius skrydžius. 
LSPSF taurėje rodikliai stabilūs, stipriai nesikeitė dalyvių (tame tarpe ir moterų) skaičius. 
Tikslaus nusileidimo reitinge Lietuva iš 16 nukrito į 20 vietą. Pasauliniu mastu parasparnių 
sportas populiarėja, todėl norint išsilaikyti reitinge reikia surinkti vis daugiau taškų. 
Kviečiami jaunieji pilotai pradėti sportininkų karjerą. 
 
4.8. Pilotų kiekis Lietuvoje 
(pasisakė Juozas Kaunas) 
Pristatyta, kad Lietuvos parasparnių ir skraidyklių pilotų statistika. Per metus parasparnių 
pilotų atsirado 24 nauji pilotai, 18 baigė savo karjerą. Skraidyklių pilotų skaičius išlieka 
stabilus. Džiugu, kad atsirado pilotė moteris skraidyklėse. 
 

 
NUTARTA: 
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 14 (vienbalsiai). 

 
 
5. SVARSTYTA: 

Klubų ataskaitos ir planai 
 
Klubas „Arcus“: 
Klube yra 90 narių, iš jų 14 moterų. 
Nuveikti darbai po 2018 metų LSPSF konferencijos: 
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• SIV kursas Turkijoje; 

• organizuotos varžybos; 

• išvyka į Tolminą (Slovėnija) buvo labai sėkminga kelionė, nes dauguma pilotų 
suskrido geriausius savo maršrutus; 

• dvi mokymų stovyklos Valkininkuose, jų metu 14 pilotų išsilaikė licenciją; 

• kelionė į Prancūziją, apsilankyta 7 startavietėse; 

• kelionė į Tenerifę, daug gražių vaizdų ir įspūdžių; 

• išvyka į Kolumbiją. 
2019 metų planuose: SIV kursas Turkijoje, mokymų stovykla, JPL varžybos, LLL FAI2 
kategorijos, išvykos į Slovėniją, Prancūziją, Tenerifę ir Kolumbiją. 

 
Kauno parasparnių sporto klubas: 
29 licencijuoti nariai: 2 pasitraukė iš sporto, turi 1 naujoką, dar trys bus netrukus 
licencijuoti, 1 moteris pilotė. Organizuotos Kauno taurės varžybos. Šios varžybos ir 2019 
metų planuose. 
 
Klaipėdos „Vakario“ klubas: 
8 licencijuoti nariai. Su kitų klubų pagalba norėtų organizuoti varžybas. 
 
Aviacinis sporto klubas „Stratus“: 
Klubas vienija apie 16-20 narių. Klubo nariai užima neblogas sportines vietas: 

• Rimantė Verbylaitė – aukštos vietos TN disciplinoje Pasaulio reitinge. 

• Rasa Grigoraitienė – daugartinė Europos ir Pasaulio čempionė. 
Nariai aktyviai sportuoja ir pelno prizines vietas. 
 
Laisvo skrydžio klubas: 
Šiuo metu klube yra 56 nariai, iš jų 4 moterys, 10 pilotų nepratęsta narystė. Klubas stengiasi 
laikyti tik aktyvius pilotus. 
2018 metais nuveikti darbai: atsarginių parašiutų perpakavimo akcija, FAI 2 kat. Vilniaus 
taurės varžybos. Skatina savo narius dalyvauti varžybose – tiek TN, tiek XC. 
2019 metų planai: atsarginių parašiutų perpakavimo akcija, Vilniaus taurės varžybos – 
galbūt pavyks padaryti 2 etapus. Taip pat planuoja remti savo klubo sportininkus, 
dalyvausiančius TN ir XC varžybose. 
 
Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcija: 
12 licencijuotų narių. 2018 metais nuveikti darbai: organizuotos vienos varžybos, JPL 
etapas. 
 
Marijampolės Antano Gustaičio jaunųjų aviatorių klubas: 
Klube veiklos nedaug. Klubui priklauso 7 nariai, kurie skraido pakankamai aktyviai, tik 
mažokai dalyvauja varžybose. 
 
Rokiškio skraidymo asociacijos „Puga“: 
15 licencijuotų pilotų, didelės veiklos laisvo skrydžio linkme klubas kol kas nedaro, labiau 
orientuojasi į motorizuotus parasparnius. Mielai kviečia organizuoti skrydžius Rokiškio 
aikštelėje. 
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Skraidyklių pilotų klubas: 
Klube 11 licencijuoti pilotai iš jų 1 moteris. 2018 metais organizuotos dvejos varžybos. 
 
Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“: 
Narių skaičius stabilus – 12 narių. Skraido, dalyvauja varžybose. 2018 metais varžybų 
neorganizuota, tačiau planuojama 2019 m. Organizuota startaviečių talka. 
 
Sporto klubas „Saulės skrydis“: 
Klube 14 narių, tarp jų nei vienos merginos. Tarp pilotų nemažai aktyviai skraidančių, 
dalyvaujančių varžybose ir gerai pasirodančių. 2018 metais pritrūko entuziazmo organizuoti 
Panevėžio taurę. Tačiau planuojama kitiems metams. 
 
Skraidymo asociacija „InClouds“: 
Narių skaičius stabilus – 10 narių. Atstovauja pajūrio skraidavietes. Aktyviai komunikuoja 
internetinėje ir socialinių tinklų erdvėje. Paleido naują startavietę. Planuoja dalyvauti kitų 
klubų organizuojamose varžybose. 

 
Sporto klubas „Panevėžio parasparniai“: 
Klube 26 licencijuoti nariai. Džiaugiasi, kad skraidymai vyksta be traumų. Planuoja dalyvauti 
2 pilotai varžybose. Būtų gerai kooperuotis su LSPSF varžybų organizavimo klausimais, nes 
organizavimas reikalauja žmogiškųjų resursų, kurių ne visada klube pakanka.  
 
Skraidymo entuziastų sporto klubas „Skrydis kartu“ 
Yra 20 narių, 11 licencijuotų pilotų. Klubas orientuojasi į skraidymus, naujų narių 
pritraukimą ir mokymą, varžybų organizavimą. Planuoja A. Krimcevo taurės varžybų 
organizavimą. 

 
NUTARTA: 
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 14 (vienbalsiai). 
 

 
6. SVARSTYTA: 

2019 m. varžybų grafiko pristatymas. 
 
Apžvelgtas 2019 m. varžybų kalendorius. 

 
 
7. SVARSTYTA: 

Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2019 m. kovo 23 d. Jonavoje, rinkimas. 
 

NUTARTA: 
Delegatais išrinkti šiuos atstovus: už – 14 (vienbalsiai) 
1. Vytautą Skruibį 
2. Dainių Liegų 
3. Martyną Makelį 
4. Darių Lukoševičių 
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5. Robertą Pesliaką 
6. Marką Tučkovskį 
7. Egidijų Šatą 
8. Juozas Kaunas 
9. Greta Boliaku 
10. Dovilė Kurpytė 

 
Atsarginiai kandidatai: 

11. Mantas Lipnickas 
12. Marijonas Kmitas 
13. Saulius Sereika 
14. Jurij Mikutovskij 

 
 
8. LSPSF Tarybos nario rinkimai 

 
SVARSTYTA: 
LSPSF valdymo organų rinkimus vykdyti atviru balsavimu: už – 14 (vienbalsiai). 

 
Kandidatai į tarybos narius: 
Greta Boliaku: už – 12, susilaikė – 2. 
 
NUTARTA: 
LSPSF Tarybos nariu išrinkta Greta Boliaku (pirmoji moteris Taryboje). 
 

 
9. Diskusijos ir pasisakymai kitais klausimais 

9.1. Įrangos dalinimosi klausimas, aptarta kaip galime dalintis turima įranga, kur galima rasti 
parasparnių virtualios realybės simuliatorių. 
9.2. Naujas varžybų tipas, tikslus nusileidimas ant vandenyje esančio taikinio. Labai daug 
žiūrovų susilaukęs renginys Zarasuose, tikrai yra potencialo vystymui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Konferencijos pirmininkas                     Vytautas Skruibis 
 
 
Gen. sekretorė          Dovilė Kurpytė 


