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LIETUVOS SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

RINKIMINĖS-ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS 
 

2022 02 26, Vilnius 
 

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

(Vilnius), Kauno parasparnių sporto klubas, Klaipėdos „Vakario“ klubas, 
Aviacinis sporto klubas „Stratus“ (Trakai), Laisvo skrydžio klubas (Vilnius), 
Rokiškio skraidymo asociacija „Puga“, Skraidyklių pilotų klubas (Vilnius), 
Skraidymo asociacija „InClouds“ (Klaipėda), Sporto klubas „Panevėžio 
parasparniai“, Ekstremaliojo sporto centras (Visaginas), Skraidymo 
entuziastų sporto klubas „Skrydis kartu“ (Kaunas). 

 Kvorumas yra. 
 

LSPSF tarybos nariai: Martynas Makelis, Dainius Liegus, Saulius Guobužas, 
Darius Lukoševičius, Audrius Petkūnas. 

    
Svečiai: pilotai ir kt. 

 
Iš viso dalyvavo 26 žmonės. 
 
Darbotvarkė: 1. Darbotvarkės tvirtinimas (iki 5 min.). 

2. Konferencijos darbo organų rinkimai (iki 10 min.): 
 2.1. Konferencijos sekretoriato rinkimai. 
 2.2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 
3. 2021 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų 
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas. 
4. LSPSF prezidento, viceprezidentų (iki 20 min.), sekretorės (iki 10 min.), 
buhalterės (iki 10 min.), parasparnių patikros laboratorijos (iki 10 min.), 
tarybos narių kitų federacijos pareigūnų (iki 10 min. kiekvienam) ataskaitos. 
5. Klubų ataskaitos (po 5 min. kiekvienam, iki 1 val. 15 min.). 
6. 2022 m. varžybų grafiko pristatymas ir patvirtinimas (iki 30 min.). 
7. Informacijos apie LSPSF nario mokesčio pasikeitimus pristatymas, naujo 
nario mokesčio dydžio patvirtinimas (15 min.).  
8.  Informacijos apie parasparnių patikros laboratorijos mokesčio pasikeitimą 
pristatymas (10 min.). 
9. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas (iki 10 min.). 
10. LSPSF valdymo organų rinkimai (iki 1 val. 30 min.): 
 1. Viceprezidentų. 
 2. Tarybos. 
 3. Generalinio sekretoriaus. 
 4. Revizoriaus. 
11. Kiti klausimai (iki 1 val.). 
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1. Darbotvarkės tvirtinimas. 
 

SVARSTYTA: 
Siūlomas darbotvarkės papildymas/pakeitimas: 
1.1. „Delegatų į LAK konferenciją rinkimas“ punktą perkelti po rinkimų. 

 
NUTARTA: 
Patvirtinti konferencijos darbotvarkę (su pakeitimu) balsuojant: už – 11 (vienbalsiai). 

 
 
2. Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Martynas Makelis, sekretorius Mantas Lipnickas, balsų 

skaičiuotojais Vidas Guobužas ir Povilas Varnelis.  
Visi konferencijos darbo organai išrinkti vienbalsiai. 

 
 
3. 2021 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojų ir prizininkų 

apdovanojimas. 
Statulėlėmis, medaliais apdovanoti 2021 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato 
varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 
Asmeniškai neįteikti apdovanojimai prizininkams bus perduoti per klubo atstovus. 

 
 

4. SVARSTYTA: 
4.1. LSPSF prezidento ataskaita 
(pasisakė Martynas Makelis) 
Dėkoja LSPSF tarybai už darbą ir sportininkams, kurie propaguoja mūsų sportą. COVID-19 
vis dar daro įtaką parasparnių ir skraidyklių sportui. Džiugu, kad auga parasparnistų 
dalyvaujančių FAI 2 lygio varžybose. Šiais metais vyko nemažai oro erdvės pakeitimų.  

 
4.2. LSPSF viceprezidento skraidyklėms ataskaita 
(pasisakė Saulius Guobužas) 
Aptarta LSPSF 2021 m. vykdyta veikla, varžybų organizavimas ir dalyvavimo varžybose 
skatinimas. 2021 metais surengtas skraidyklių čempionatas. Ateityje reikia daugiau dėmesio 
skirti skraidyklių mokiniams. Džiugu, kad 2021 metais įvyko bendros parasparnių ir 
skraidyklių varžybos, nes ir pilotams buvo įdomu skristi vieni šalia kitų. 
 
4.3. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita 
(pasisakė Dainius Liegus) 
Aptarta LSPSF 2021 m. vykdyta veikla, varžybų organizavimas ir dalyvavimo varžybose 
skatinimas. Pristatyta nacionalinių čempionatų, FAI 2 ir FAI 1 kategorijos varžybų, trijų LLL ir 
dviejų JPL etapų statistika ir tendencijos. Dėkojama LLL ir JPL etapų organizatoriams, nes tai 
stiprina parasparnių sportą Lietuvoje ir gerina sportininkų pasirengimą. XC Lietuvos 
čempionatas įvyko Makedonijoje.  

 
4.4. LSPSF Tarybos narių ataskaita 
(pasisakė Dainius Liegus, Audrius Petkūnas, Darius Lukoševičius) 
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Pristatyta nacionalinių čempionatų, FAI 2 ir FAI 1 kategorijos varžybų, LLL ir JPL etapų 
statistika ir tendencijos. Pristatyta atnaujinta parasparnių egzaminavimo sistema. 
Atnaujinta ir susisteminta Lietuvoje esančių skraidaviečių informacija. Dėkojama Lietuvos 
parasparnių sportininkams už sporto propogavimą. 
 
4.5. Paraspanių patikros laboratorijos ataskaita 
(pasisakė Darius Lukoševičius) 
Parasparnių patikra atliekama jau septintus metus. Pastaraisiais metais patikra yra 
privaloma ir džiugina, kad pilotais savanoriškai ir noriai neša tikrinti savo sparnus. Nuo 
paskutinės konferencijos buvo patikrinti 30 sparnų.  
 
4.6. Buhalterės ataskaita 
(pasisakė Jolanta Romanenko) 
Remiantis 2021 m. veiklos rezultatų ataskaita LSPSF veiklos rezultatas – 1155 EUR nuostolis. 
Pristatyta detali finansinė ataskaita, pateikiant 2021 m. rodiklius palyginant su ankstesniais 
metais. 
2021 metais į LSPSF banko sąskaitą nebuvo gautos ŠMSM lėšos aukšto meistriškumo sportui 
finansuoti. LSPSF aukšto  meistriškumo sporto programa buvo finansuojama per Lietuvos 
aeroklubą, kuris yra valstybės biudžeto finansavimo gavėjas. 

 
4.7. Generalinės sekretorės ataskaita 
(pasisakė Dovilė Kurpytė-Lipnickė) 
Administracinė LSPSF veikla vyksta, LSPSF taryba 2021 metais reguliariai posėdžiavo. 

Tarybos posėdžiai užprotokoluoti ir paskelbti LSPSF puslapyje, atnaujinami dokumentai. 
 

4.8. LSPSF licencijavimo istorijos ir statistikos ataskaita 
(pasisakė Juozas Kaunas) 
Pristatyta LSPSF licencijavimo istorija ir statistika, bei palyginta su ankstesniais metais.  

 
NUTARTA: 
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 11 (vienbalsiai). 
 
 
PERTRAUKA 

 
 
5. SVARSTYTA: 

Klubų ataskaitos ir planai 
 
Klubas „Arcus“: 
Klube yra 84 nariai, iš jų 11 moterų. 
Nuveikti darbai po 2021 metų LSPSF konferencijos: 

• Ruošiama 10 naujų pilotų; 

• mokymų stovykla Valkininkuose; 

• maršrutų skraidymai kalnuose; 

• Organizuotos kelionės į Tenerifę, Slovėniją. 
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2022 metų planuose: LLL FAI 2 etapas, SIV kursas Turkijoje ir Lietuvoje liepos mėnesį, 
mokymų stovykla, JPL du etapai Drėvernoje, žygis X Alps, išvykos į Kolumbiją, ir kitos jau 
tradicija tapusios kelionės. 

 
Kauno parasparnių sporto klubas: 
28 licencijuoti nariai (iš jų viena moteris): 3 nariai netesia skraidymų, yra naujokų, ir gali būti 
tikrai perspektyvūs ir aktyvūs Lietuvos parasparnių bendruomenės nariai. Rūpinamasi  
skraidaviečių infrastėruktūra ir kokybe. 
Klubas 2022 m. kviečia į „Kauno taurės“ varžybas. 
 
Klaipėdos „Vakario“ klubas: 
Klube 10 narių, 2 mokiniai. Organizuotos JPL varžybos, populiarintas parasparnių sportas 
naudojant parasparnių simuliatorių. Prisidėta prie Pajūrio varžybų.   
Klubas 2022 m. planuojama JPL.  
 
Aviacinis sporto klubas „Stratus“: 
Klubas vienija apie 20 narių. Klubo nariai sportuoja ir pelno prizines vietas, Rasa 
Grigoraitienė čempionate dalyvavo super finale. Varžybų neorganizuota. 
Klubas 2022 m. planuoja prisijungti organizuojant varžybas. 
 
Laisvo skrydžio klubas: 
Klube yra 50 narių (iš jų 7 moterys).  
2021 metais nuveikti darbai: atsarginių parašiutų perpakavimo akcija, „Hybrid CUP“ 
varžybos, „Vilniaus Taurė“, Tikslaus nusileidimo čempionatas. Skatina savo narius dalyvauti 
varžybose – tiek TN, tiek XC. 
2022 metų planai: 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. Planuoja vykti į FAI 1 čempionatą. 
 
Skraidyklių pilotų klubas: 
Klube 7 licencijuoti pilotai, 1 netektis.  
2021 m. organizuotos tradicinės varžybos, parašiutų išmetimo praktika. 
Klubas 2022 metais planuoja organizuoti varžybas Utenoje (Lietuvos skraidyklių čempionato 
etapą). 
 
Rokiškio skraidymo asociacija „Puga“: 
Klube 4 licencijuoti pilotai. Asociacijai priklauso ir motorizuoti parasparnistai. 

 
Skraidymo asociacija „InClouds“: 
Klube 16 narių.  
2021 m. vyko varžybos. Organizuotos 4 dienų neįskaitinės varžybos, kuriose dalyvavo 16 
dalyvių. Pajūrio JPL varžybose 9 pilotai, įvyko 2 užduotys.   
Klubas 2022 m. planuoja toliau populiarinti parasparnių sportą ir skraidyti toliau. 
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Sporto klubas „Panevėžio parasparniai“ 
Klube yra apie 25 narius (iš jų 1 moteris).  
2021 metais nuveikti darbai: atsarginių parašiutų perpakavimo akcija. Kviečia skristi. 
 
Ekstremaliojo sporto centras 
Klube 5 nariai (iš jų 1 naujas narys). 
2021 m. dalyvavo prisidedant prie varžybų organizavimo.  
2022 m. klubas pasiryžęs mielai prisidėti prie kitų klubų organizuojamų varžybų, suteikti 
savo išvilktuvą.  
 
Skraidymo entuziastų sporto klubas „Skrydis kartu“ 
Klube apie 36 nariai (iš jų 2 moterys, 7 nauji nariai).  
2021 m. rengtos skraidyklių varžybos, talkos, atsarginių parašiutų perpakavimo akcija. 
2022 m. planas organizuoti parasparnių varžyba, plėsti ir šviesti bendruomenę apie 
skraidymą šlaituose. 

 
NUTARTA: 
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 11 (vienbalsiai). 
 
 

6. SVARSTYTA: 
2022 m. varžybų grafiko pristatymas. 
(pasisakė Dainius Liegus) 
Apžvelgtas 2022 m. varžybų kalendorius. 
 
NUTARTA: 
Grafiką patvirtinti balsuojant: už – 11 (vienbalsiai). 
 
 

7. SVARSTYTA: 
Informacijos apie LSPSF nario mokesčio pasikeitimus pristatymas, naujo nario mokesčio 
dydžio patvirtinimas.  
Siūloma keisti LSPSF nario mokestį jį didinant, siekiant užtikrinti pakankamą finansavimą 
metiniam nario mokesčiui Lietuvos aeroklube ir Tarptautinėje Aeronautikos Federacijoje 
(FAI) sumokėti. 
 
NUTARTA: 
LSPSF nario mokestį patvirtinti 80 eurų/nariui, balsuojant: už – 7 (septyni), prieš – 3 (trys), 
susilaikė – 1 (vienas). Patvirtinta. 

 
 
8. SVARSTYTA: 

Parasparnių patikros laboratorijoje mokesčio keitimas. 
Siūloma pakeisti parasparnių patikros laboratorijoje mokestį. Diskutuota ar turėtų kaina 
skirtis parasparnistams ir sportininkams, ne LSPSF nariams. 
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NUTARTA: 
Parasparnių patikros laboratorijoje mokestį patvirtinti 50 eurų LSPSF nariams, 60 eurų ne 
LSPSF nariams, balsuojant: už – 9 (devyni), susilaikė – 2 (du). Patvirtinta 
 
 

9. LSPSF valdymo organų rinkimai 
LSPSF valdymo organų rinkimus vykdyti atviru balsavimu: už – 11 (vienbalsiai). 

 
9.1. Viceprezidentų 
 
Kandidatas į skraidyklių viceprezidento pareigas: 
Saulius Guobužas. 

 
NUTARTA: 
LSPSF skraidyklių viceprezidentu išrinkti Saulių Guobužą: už – 11 (vienbalsiai). 
 
Kandidatas į parasparnių viceprezidento pareigas: 
Dainius Liegus. 

 
NUTARTA: 
LSPSF parasparnių viceprezidentu išrinkti Dainių Liegų: už – 11 (vienbalsiai). 
 
9.2. Tarybos 
 
Kandidatas į Tarybos nario pareigas: 
Audrius Petkūnas. 

 
NUTARTA: 
LSPSF Tarybos nariu išrinkti Audrių Petkūną: už – 11 (vienbalsiai). 
 
Kandidatas į Tarybos nario pareigas: 
Darius Lukoševičius. 

 
NUTARTA: 
LSPSF Tarybos nariu išrinkti Darių Lukoševičių: už – 11 (vienbalsiai). 
 
Kandidatas į Tarybos nario pareigas: 
Marius Šulcas. 

 
NUTARTA: 
LSPSF Tarybos nariu išrinkti Marių Šulcą: už – 11 (vienbalsiai). 
 
9.3. Generalinio sekretoriaus 
 
Kandidatas į Generalinio sekretoriaus pareigas: 
Dovilė Kurpytė-Lipnickė. 
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NUTARTA: 
LSPSF Generaline sekretore išrinkti Dovilę Kurpytę-Lipnickę: už – 11 (vienbalsiai). 
 
9.4. Revizoriaus 
 
Kandidatas į Revizoriaus pareigas: 
Aušvydas Patašius. 

 
NUTARTA: 
LSPSF Revizoriumi išrinkti Aušvydą Patašių: už – 11 (vienbalsiai). 

 
 
10. SVARSTYTA: 

Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2022 m. kovo 26 d., rinkimas. 
 

NUTARTA: 
Įgalioti LSPSF Tarybą deleguoti LSPSF delegatus: už – 11 (vienbalsiai). 

 
 

11. Diskusijos ir pasisakymai kitais klausimais 
11.1. „Vilniaus Taurė“ demonstracinis varžybų registracijos paleidimas per naują CIVL 
sistemą (pasisakė Dainius Liegus). 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Konferencijos pirmininkas        Martynas Makelis 
 
 
 
 
Konferencijos sekretorius       Mantas Lipnickas 


