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LIETUVOS SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

RINKIMINĖS-ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS 
 

2021 02 27, 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, Rokiškio skraidymo 
asociacija „Puga“, Skraidyklių pilotų klubas, Parasparnių sporto klubas 
„Sparno broliai“, Sporto klubas „Saulės skrydis“, skraidymo asociacija 
„InClouds“, Sporto klubas „Panevėžio parasparniai“, Ekstremaliojo sporto 
centras, Skraidymo entuziastų sporto klubas „Skrydis kartu“. 

 Kvorumas yra. 
 

LSPSF tarybos nariai: Martynas Makelis, Dainius Liegus, Greta Boliaku, 
Darius Lukoševičius, Saulius Guobužas. 

    
Svečiai: LAK Prezidentė Eglė Paužuolienė, pilotai ir kt. 

 
Iš viso dalyvavo 34 žmonės. 
 
Darbotvarkė: 1. Darbotvarkės tvirtinimas. 

2. Konferencijos darbo organų rinkimai. 
2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai; 
2.2. Konferencijos pirmininko rinkimai. 

3. 2020 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų 
nugalėtojų ir prizininkų paskelbimas. 
4. LSPSF laikinojo prezidento, viceprezidentų, sekretorės, buhalterės, tarybos 
narių, parasparnių patikros laboratorijos ataskaitos. 
5. Klubų ataskaitos. 
6. LSPSF parasparnių viceprezidento ir tarybos narių rinkimai. 
7. 2021 m. varžybų grafiko pristatymas ir patvirtinimas. 
8. Informacijos apie LAK nario mokesčio pasikeitimus pristatymas. 
9. Informacijos apie nacionalinės licencijos mokesčio pasikeitimą 
pristatymas. 
10. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas. 
11. Kiti klausimai. 

 
 
1. Darbotvarkės tvirtinimas. 
 

SVARSTYTA: 
Siūlomas darbotvarkės papildymas/pakeitimas: 
1.1. LSPSF licencijavimo istorija ir statistika (Juozas Kaunas) – po klubų ataskaitų. 
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NUTARTA: 
Patvirtinti konferencijos darbotvarkę (su pakeitimais) balsuojant: už – 13 (vienbalsiai). 

 
 
2. Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Martynas Makelis, sekretore Dovilė Kurpytė, balsų 

skaičiavimas atliekamas naudojant i.Balsas balsavimo sistemą. Visi konferencijos darbo 
organai išrinkti vienbalsiai. 

 
 
3. 2020 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojų ir prizininkų 

apdovanojimas. 
Statulėlėmis, medaliais apdovanoti 2020 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato 
varžybų nugalėtojai ir prizininkai, skrydžių rekordininkai. 
Apdovanojimai prizininkams bus perduoti per klubo vadovus. 

 
 
 

4. SVARSTYTA: 
 
4.1. LSPSF prezidento ataskaita 
(pasisakė Martynas Makelis) 
COVID-19 padarė didelę įtaką varžybų organizavimui, dalyvavimui bei kitais su aviacija 
susijusiais renginiais. Nemaža dalis renginių ir varžybų neįvyko ir iš 2020 m. buvo perkelti į 
2021 m. Todėl 2020 m. metais pilotai nevyko į užsienį. Lietuvoje varžybos vyko kol buvo 
galimybės. 
Pristatyta nauja egzaminavimo programa bei egzaminų sistema. 
Pristatyta nauja licencijavimo tvarka, palengvinant licencijų apskaitą ir atsisakant lipdukų. 
LSPSF aktyviai dalyvauja LAK veikloje.  
Prezidentas dėkoja LSPSF tarybai, LSPSF buhalterei už darbą ir sportininkams, kurie 
propaguoja mūsų sportą. 

 
4.2. LSPSF viceprezidento skraidyklėms ataskaita 
(pasisakė Saulius Guobužas) 
Aptartos modernios treniruočių mokymosi bazės, sporto propogavimas, varžybos. Parengti 
8 nauji pilotai. COVID-19 pakoregavo visus planus. Įskaitos taškai 2021 metais bus 
skaičiuojami apimant 2020 ir 2021 metų taškus.   
 
4.3. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita 
(pasisakė Martynas Makelis) 
Aptarta LSPSF 2020 m. vykdyta veikla, varžybų organizavimas ir dalyvavimo varžybose 
skatinimas. Pristatyta nacionalinių čempionatų, FAI 2 ir FAI 1 kategorijos varžybų, LLL ir JPL 
etapų statistika ir tendencijos. Dėkojama LLL ir JPL etapų organizatoriams, nes tai stiprina 
parasparnių sportą Lietuvoje ir gerina sportininkų pasirengimą.  

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

• Pilotai egzaminuojami, licencijos išduodamos bei pratęsiamos. 

• LSPSF taryba 2020 metais reguliariai posėdžiavo.  

• Administruojamas LSPSF interneto puslapis: pildoma naujienų skiltis, atnaujinami 
dokumentai.  

• Teikiamos ataskaitos Įstatų numatyta tvarka. 
 
 
4.5. LSPSF Tarybos narių ataskaita 
(pasisakė Dainius Liegus, Greta Boliaku, Darius Lukoševičius) 
Pristatyta nacionalinių čempionatų, FAI 2 ir FAI 1 kategorijos varžybų, LLL, JPL ir 
savaitgalinių XC skrydžių etapų nugalėtojai, statistika, pokyčiai ir tendencijos. Dėl COVID-19 
Lietuvos čempionatas iš Makedonijos perketas ir sėkmingai suorganizuotas Lietuvoje. 
Suorganizuotos tradicinės tikslaus nusileidimo parasparnių varžybos Trakuose, etapas 
„Briliant foot“ – Europos parasparnių lyga, kurioje džiaugiamės pasiektais rezultatais. 
Atnaujinama egzaminavimo sistema, pristatyti skirtų lėšų įsisavinimo rezultatai. 
Dėkojama Lietuvos parasparnių sportininkams už sporto propagavimą. 
 
4.6. Paraspanių patikros laboratorijos ataskaita 
(pasisakė Darius Lukoševičius) 
Parasparnių patikra atliekama jau penktus metus. Džiugina, kad pilotais savanoriškai ir 
noriai neša tikrinti savo sparnus. Statistiškai dažniausiai rasta problema – pažeista stropa, 
pilotams reikia patiems atkreipti dėmesį. Kitos problemos aptiktos matuojant.  
Baigėsi bendradarbiavimo sutartis su KTU universitetu. Derinamos tolimesnio galimo 
bendradarbiavimo sąlygos tuo pačiu ieškoma naujų partnerių perkeliant laboratoriją. 
Situacija laboratorijos darbui įtakos neturi, patikros toliau vykdomos. 
Nuo paskutinės konferencijos buvo patikrintas 51 parasparnis.  
 
4.7. Buhalterės ataskaita 
(pasisakė Jolanta Romanenko) 
Nuo 2020 m. gautas pelnas. Aptarta detali finansinė ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, 
pateikiant 2020 m. rodiklius palyginant su ankstesniais metais.  

 
4.8. Licencijavimo ataskaita 
(pasisakė Juozas Kaunas) 
Pilotai egzaminuojami, licencijos išduodamos bei pratęsiamos.  
Pristatyta detali licencijavimo ataskaita, pateikiant 2020 m. rodiklius palyginant su 
ankstesniais metais. Bendras pilotų skaičius auga. Moterų daugėja ParaPro-3 kategorijoje. 
Jaučiamas bendras ParaPro-4 kategorijos narių mažėjimas. Pilotų amžiaus vidurkis 42 metai. 

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

 
 
5. SVARSTYTA: 

Klubų ataskaitos ir planai 
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Klubas „Arcus“: 
Klube yra 108 nariai, iš jų 9 moterų, 7 paaugliai. 
Nuveikti darbai po 2020 metų LSPSF konferencijos: 

• LLL Arcus CUP; 

• 2 mokymų stovyklos; 

• SIV kursas Drėvernoje kartu su Parawinch; 

• Dėl COVID-19 atšauktos kelionės į Slovėniją, Prancūziją. 

• Tuo metu kai 2020 m. galima buvo keliauti vyko kelionės į: Meksiką, Italiją, Austriją, 
Slovėniją. 

2021 metų planuose: JPL etapo organizavimas, mokymų stovykla, SIV kursas Lietuvoje, 
išvykos į Turkiją, Austriją, Šveicariją, Slovėniją, salas, P. Ameriką, Ikaro taurę, toliau 
populiarinti parasparnių sportą ir skraidyti. 

 
Kauno parasparnių sporto klubas: 
Klube 29 licencijuoti nariai, metų bėgyje narių skaičius keitėsi nežymiai. Planuota „Kauno 
taurė“ neįvyko.  
2021 metų planuose: „Kauno taurės“ organizavimas, tradiciškai dalyvauti „Ikaro taurėje“, 
toliau populiarinti parasparnių sportą ir skraidyti. 

 
Klaipėdos „Vakario“ klubas: 
Klube 13 narių. JPL varžybos neįvyko.  
2021 metų planuose: JPL varžybų organizavimas, toliau populiarinti parasparnių sportą ir 
skraidyti. 

 
Aviacinis sporto klubas „Stratus“: 
Klube apie 20 narių. Visi pilotai aktyvūs, kiek leido sąlygos nariai dalyvavo varžybose, 
džiugu, kad pelnė prizines vietas. Varžybų neorganizuota.  
2021 metų planuose: planuoja prisijungti organizuojant varžybas. Teikiamas ekspozicijos 
papildymas „Aviacijos muziejui“ – plieninis trosas su išvilktuvu. Toliau populiarinti 
parasparnių sportą ir skraidyti. 
 
Laisvo skrydžio klubas: 
Klube 55 nariai (iš jų 5 moterys). Organizuota: atsarginių parašiutų perpakavimo akcija, 
„Vilniaus taurė“, Fly2gether Drėvernoje, Lietuvos čempionatas.  
2021 metų planuose: atsarginių parašiutų perpakavimo akcija, LSK „Hybrid CUP“ – 
komandinės varžybos kur komandoje vienas LLL lygio patyręs pilotas, kitas JPL pilotas, LLL 
Vilniaus taurės varžybos. Taip pat planuoja remti savo klubo sportininkus, dalyvausiančius 
TN ir XC varžybose. Toliau populiarinti parasparnių sportą ir skraidyti. 
 
Skraidyklių pilotų klubas: 
Klube 8 nariai. Organizuota: varžybos, mokymai Valkininkuose. Planuota išvyka į Austriją 
neįvyko ir buvo perkelta. 
2021 metų planuose: perpakavimo seminaras, Lietuvos skraidyklių čempionato etapas 
varžybos Austrijoje, gausios tarptautinės varžybos Utenoje (Lietuvos skraidyklių čempionato 
etapas), mokymų bazės plėtra, papildomi skraidymo įgūdžių gerinimo mokymai. 
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Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“: 
Klube 9 nariai. Nariai skraido, dalyvauja varžybose kiek leidžia sąlygos, skraidymai 
Drėvernoje.  
2021 metų planuose: nuomuojama startavietė (atvyksta dvi Šveicarų grupės), skraidymai 
Drėvernoje, toliau populiarinti parasparnių sportą ir skraidyti. 
 
Sporto klubas „Saulės skrydis“: 
Klube 13 narių. Artimiausiu metu klubo narių skaičius didės. 2020 metai buvo pasyvesni, 
todėl skraidyta mažiau nei yprastai. Organizuota: „Aukštaitijos taurė“ kartu su sporto klubu 
„Panevėžio parasparniai“.  
2021 metų planuose: neorganizuoti varžybų, tačiau aktyviai jose dalyvauti ir skristi. 
 
Skraidymo asociacija „InClouds“: 
Klube 12 narių. Organizuotos: pirmosios klubui ir vienintelės JPL varžybos.  
2021 metų planuose: organizuoti JPL varžybas, toliau populiarinti parasparnių sportą ir 
skraidyti. 
 
Sporto klubas „Panevėžio parasparniai“: 
Klube 30 narių (2 moterys). Organizuota: „Aukštaitijos taurė“ kartu su Sporto klubu „Saulės 
skrydis“, nariai aktyviai skraido, startavietės paruoštos. 
2021 metų planuose: organizuoti „Aukštaitijos taurę“ kartu su Sporto klubu „Saulės 
skrydis“, toliau populiarinti parasparnių sportą ir skraidyti. 
 
Ekstremaliojo sporto centras: 
Klube 3 narių. Klubas aktyviai augo. Prisidėta prie varžybų organizavimo su išviltuvais ir 
operatoriais, organizuotos varžybos Visagine, dalyvauta projektinėje veikloje, didelis 
susidomėjimas kartu su „Arcus“ klubu rengiama mokymų treniruočių bazėje. 
2021 metų planuose: mielai prisidėti prie kitų klubų organizuojamų varžybų, suteikti savo 
išvilktuvą, dalyvauti projektinėje veikloje.  
 
Skraidymo entuziastų sporto klubas „Skrydis kartu“: 
Klube 33 nariai, klubas auga. Organizuota: „A. Krimcevo taurė“, atsarginių parašiutų 
perpakavimo akcija, varžybos, skraidymas palei šlaitą Netonyse, mokymai ir skraidymai 
Aleksote parasparniais ir skraidyklėmis, aktyvi bendruomeninė veikla. 
2021 metų planuose: plėsti klubo veiklą, organizuoti varžybas, toliau populiarinti 
parasparnių sportą ir skraidyti. 
 
Rokiškio skraidymo asociacija „Puga“: 
Klube 16 narių (4 „laisvūnai“). Skraidyta megėjiškais tikslais, gerokai mažiau varžybose. 
2021 metų planuose: pasidalinti išvilktuvu, toliau skraidyti. 

 
 

NUTARTA: 
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 13 (vienbalsiai). 
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6. LSPSF parasparnių viceprezidento ir tarybos narių rinkimai 
 
6.1. Parasparnių viceprezidento 

 
Kandidatai į parasparnių viceprezidento pareigas: 
Dainius Liegus; 
Darius Lukoševičius. 
NUTARTA: 
LSPSF parasparnių viceprezidentu išrinkti Dainių Liegų: už – 9, susilaikė – 1. 
 
6.2. Tarybos nariai 
 
Kandidatai į LSPSF Tarybos narių pareigas: 
Martynas Burba; 
Rasa Grigoraitienė; 
Audrius Petkūnas. 

 
NUTARTA: 
LSPSF Tarybos nariu išrinkti Martyną Burbą: už – 13 (vienbalsiai). 
LSPSF Tarybos nariu neišrinkti Rasos Grigoraitienės: už – 6, prieš – 5, susilaikė – 2.  
LSPSF Tarybos nariu išrinkti Audrių Petkūną: už – 9, prieš – 3, susilaikė – 1.  

 
 
7. SVARSTYTA: 

2021 m. LSPSF varžybų grafikas. 
 
NUTARTA: 
Patvirtinti 2021 m. LSPSF varžybų grafiką. 
 

 
8. Pristatyta informacija apie LAK nario mokesčio pasikeitimus. 

 
 

9. Pristatyta informacija apie nacionalinės licencijos mokesčio pasikeitimą nuo 2022 metų nuo 
10 eurų į 20 eurų. 
 
 

10. SVARSTYTA: 
Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2021 m. kovo 20 d. nuotoliniu būdu, rinkimas. 

 
NUTARTA: 
Delegatais išrinkti šiuos atstovus: už – 13 (vienbalsiai) 
1. Dainius Liegus 
2. Darius Lukoševičius 
3. Greta Boliaku 
4. Martynas Makelis 
5. Saulius Guobužas 
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11. Kiti klausimai 

11.1. Ar bus mokama daugiau pinigų LAK? Ar bus diferenciacija tarp federacijų pagal 
kriterijus? (pasisakė Juozas Kaunas) 
Martynas Makelis:  
Bus 3 dalys:  
1. FAI nario mokestis (vykdant aukšto meistriškumo sportą po 624 eurų visoms aviasporto 

federacijoms lygiomis dalimis),  
2. LAK nario fiksuotas mokestis (suma bus patvirtinta LAK metinės konferencijos metu), 
3. LAK nario kintamo dydžio mokestis priklausomai nuo gaunamų lėšų aukšto meistriškumo 

sportui 10 %. 
 

11.2. Ar gali klubai gauti papildomą finansavimą iš Sporto, Švietimo ir Mokslo Ministerijos? 
(pasisakė Valdas Serapinas)  
 
Martynas Makelis: 
Galima ir rekomenduojama aplikuoti. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tai nebūtų siejama su 
aukšto meistriškumo sportu, nes tam skirtas atskiras finanasavimas, bet priemonės kurioms 
prašomas finansavimas, negali dubliuotis Sporto rėmimo fonde ir Aukšto sportinio 
meistriškumo programoje (jeigu teikiama), nes paraiškos bus atmestos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konferencijos pirmininkas                   Martynas Makelis 
 
 
 
 
Gen. sekretorė          Dovilė Kurpytė 


