
Lietuvos Skraidyklių ir Parasparnių sporto federacija

LSPSF Ataskaitinė rinkiminė konferencija.
Vilnius, 2007 kovo 3 d.

Protokolas

Dalyvauja:

Prezidentas - A.Baublys
Viceprezidentai - V.Grigoraitis, D.Jakubauskas
Gen. Sekretorė - V. Grigoraitienė
Revizorius – K. Juzėnas

Klubų atstovai:

Aviacijos sporto klubas “Stratus” - Tomas Šeštokas, Sigitas Puškorius;
Vilniaus ”Laisvo skrydžio” klubas – Jurijus Jakovlevas, Jevgenij Blokha;
Elektrėnų aeroklubas – Darius Jakubauskas;
Baisogalos skraidyklių sporto klubas – Vaidas Švagždys;
Kauno skraidūnų sporto klubas - Kęstutis Palevičius, Linas Česnulevičius;
Klaipėdos “Vakario” klubas – Gražvydas Juozėnas, Stasys Arnašius;
Panevėžio klubas ,,ParaAulaukis“– Valentas Raginskas, Andrej Kovaliov;
Vilniaus ,,Ekstremalaus skrydžio“ klubas – Gintaras Sidaravičius, Tadas Sidaravičius.

Iš viso: 19 balso teisę turinčių delegatų.
Kvorumas yra.

Konferencijos vedimui vienbalsiai išrenkami:

Pirmininkas - Darius Jakubauskas;
Sekretorė – Vilma Kairienė;
Balsų skaičiuotoja: Inga Kaunienė.



Dienotvarkė:

1. LSPSF prezidento ataskaita.
2. LSPSF viceprezidentų ataskaitos.
3. Generalinės sekretorės ataskaita.
4. Revizijos komisijos ataskaita.
5. Klubų atstovų pasisakymai-ataskaitos.
6. LSPSF valdymo organų rinkimai:

- Prezidento
- Viceprezidentų
Tarybos narių

7. LSPSF įstatų pakeitimų svarstymas (dėl tarybos narių skaičiaus sumažinimo).
8. 2007 m. varžybų planai ir grafikas:

- varžybų Lietuvoje kalendoriaus sudarymas;
- dalyvavimas varžybose užsienyje.

9. Einamieji klausimai.

Prezidento Adomo Baublio ataskaita:

Prezidentas A. Baublys pateikė 2006 metų ir 2007 m. Pasaulio parasparnių
tikslaus nusileidimo čempionato finansinę ataskaitą.

Čempionato biudžetas:
Pavadinimas Suma Pastabos

Pajamos
Gautas Finansavimas 78 500.00 Lt
Gauta parama 30 000.00 Lt
Starto mokestis 36 501.38 Lt
Nakvynės 32 452.00 Lt
Reklama varžybų metu 6 407.95 Lt
Viso pajamų 183 861.33 Lt

Išlaidos
Renginiai 15 585.32 Lt
Viešbutis 125 160.00 Lt
Parasparnių pakėlimas 9 836.00 Lt
Apranga 11 800.06 Lt
Įvairios išlaidos 38 960.46 LtKitos nuomos, apdovanojimai, įrankiai
Teisėjų kelionė 5 834.00 Lt
Transportas 6 620.00 Lt
Maitinimas 24 904.16 Lt
Banko paslaugos 115.95 Lt
Reklama, spauda 8 158.87 Lt
Ryšių reguliavimo tarnyba 63.25 Lt
Viso išlaidų 247 038.07 Lt

Balansas -63 176.74 Lt



Visi dokumentai, sąskaitos-faktūros yra pas buhalterę.
Revizija šiais metais neatlikta. Visi dokumentai bus perduoti revizoriui K. Juzėnui.

Federacijos nario mokestis sumokėtas
Įstatų pakeitimai neįregistruoti.
Prezidentas atsistatydina iš einamų pareigų nuo š.m. kovo 3 dienos.

Viceprezidento Vytauto Grigoraičio ataskaita:

Apie federacijos veiklą informuojama www.skrydis.lt bei www.paragliding.lt
puslapiuose. Federacija gavo savo radio dažnį, galutinai sutvarkyta licenzijavimo
sistema.
2006 metais išduoti 74 pilotų pažymėjimai : 62 - parasparnių, 1- skraidyklių,
2 – instruktorių, 9 – išvilktuvo operatorių. Pratęsta : 46 – parasparnių pilotams, 2 –
skraidyklių pilotams.

Surinkta – 1960 Lt. Išleista – 1012 Lt. Kasoje šiuo metu yra 947 Lt.
Viceprezidentas atsistatydina iš einamų pareigų nuo š.m. kovo 3 dienos.

Viceprezidento Dariaus Jakubausko ataskaita:

Padėkojo, kad parasparnistai į savo ratą priima ir kitų federacijų narius skrai-
dyti kartu. Atsiranda nauja pilotų – skraidyklininkų karta. Skraidyklininkas–
instruktorius R.Stonkus dalyvavo daugelyje pasaulio varžybų. Deja, šiais metais jam
nesisekė.

D. Jakubauskas tikisi, kad federacija rems aktyvių pilotų dalyvavimą pasaulio
varžybose.

Viceprezidentas atsistatydina iš einamų pareigų nuo š.m. kovo 3 dienos.

Generalinės Sekretorės V. Grigoraitienės ataskaita:

Padėkojo visiems prisidėjusiems  ir dalyvusiems organizuojant Pasaulio
Parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatą.

Per savo darbo metus gen. sekretorė įvykdė visus užsibrėžtus savo tikslus.
Nuo š.m. kovo 3 dienos ji atsistatydina iš einamų pareigų.

Revizoriaus K. Juzėno ataskaita:

Negali pateikti revizijos ataskaitos, nes iki šiol jam nebuvo pateiktas nei
vienas federacijos dokumentas. Per penkerius metus revizorius nematė nei vienų
konferencijos bei tarybos pilnai sutvarkytų protokolų. K.Juzėnas pažadėjo pateikti
konferencijos dalyviams pilną finansinę federacijos ataskaitą.

Klubų atstovų pasisakymai - ataskaitos:

Klaipėdos “Vakario” klubas – Gražvydas Juozėnas
Narių padaugėjo: buvo 8, šiuo metu yra 14. Kaip ir kasmet, 2006 metais klubas
surengė Žemaitijos taurės varžybas, kurias surengti planuoja ir šiais metais.

Kauno skraidūnų sporto klubas – Linas Česnulevičius
Klubas gyvuoja daug metų Aleksoto aerodrome. Tikisi, kad šiame aerodrome išliks ir
šiais metais. Klube - tik du skraidyklininkai. Visi veteranai perėjo į motoskraidyklių



sekciją. Pernai su J.Blocha išbandė naują pakėlimo būdą – skraidyklių kėlimas
išvilktuvu su grąžintuvu.

Baisogalos skraidyklių sporto klubas – Vaidas Švagždys
Klubas turi 16 narių. Pasaulio varžybose aktyviai dalyvauja du šio klubo nariai:
Rolandas Stonkus bei Romas Morkūnas. Kasmet organizuoja Baisogalos taurę. Tikisi,
kad šias varžybas galės suorganizuoti ir šiais metais.

Vilniaus ,,Ekstremalaus skrydžio“ klubas – Gintaras Sidaravičius
Klubas įsikūręs neseniai. Jame tik šeši nariai. Tikisi, kad klubas plėsis, kad jo nariai
galės aktyviai dalyvauti LSPSF bei Pasaulio organizuojamose varžybose.

Vilniaus” Laisvo skrydžio klubas”- Jevgenij Blocha
Klubas gyvuoja ne pirmus metus. Jis vis plečiasi. Šiais metais priimti 8 nauji nariai.
Visi nariai aktyviai dalyvauja klubo veikloje. Yra surinkta videoteka apie parasparnių
sportą. Skraidymai organizuojami nuolat. Jie vyksta Valkininkuose bei Kyviškėse.
Skraido kartu su skraidyklininkais. Klubas jau kelinti metai iš eilės rengia ,,Vilniaus
taurės“ varžybas.

Aviacijos sporto klubas “Stratus” – Rasa Grigoraitienė
Klubas aktyviai veikia. Jame – 15 narių. Pilotų daugėja. Didelę dalį Lietuvos rinktinės
įvairiose varžybose sudaro šio klubo nariai. Lietuvos bei Pasaulio varžybose pasiekti
aukšti rezultatai.

Elektrėnų aeroklubas – Darius Jakubauskas
Narių šiais metais padaugėjo, bet dauguma jų skraido motorizuotomis priemonėmis.

Panevėžio ,,ParaAulaukis“ klubas – Valentas Raginskas
Klubas aktyviai veikia. Kasmet priimami vis nauji nariai, kurie aktyviai dalyvauja
klubo bei federacijos veikloje. Planuoja šiais metais vėl surengti Lietuvos parasparnių
ir skraidyklių čempionatą ir Panevėžio taurę, bet prašo federacijos pinigus, skirtus
čempionatui, pervesti bent prieš mėnesį.

LSPSF valdymo organų rinkimai:

D.Jakubauskas siūlo sumažinti LSPSF tarybos skaičių, kad taryba būtų
veiksni, taip pat generalinę sekretorę išbraukti iš tarybos narių sąrašų.

V.Grigoraitis siūlo atsisakyti regioninio padalinimo.

Nutarta:
Sumažinti LSPSF tarybos narių skaičiu iki 6 narių: prezidentas, 2 viceprezidentai, 3
renkami nariai.

Balsavimas: Už – 18
Prieš – 0
Susilaikė – 0

Prezidento rinkimai:

Siūlomi šie kandidatai: J.Blocha, J.Jakovlevas, V.Grigoraitis, L.Česnulevičius.



J.Blocha atsisako kandidatuoti į prezidento pareigas dėl galimo viešų bei
privačių interesų konflikto. Jis mano, kad prezidentas turi būtų žmogus nelinkęs į
asmeniškumus, valdingas, turintis nepriekaištingą reputaciją.

J.Jakovlevas mano, kad atitinka prezidento reikalavimus, bet šioms pareigoms
neturi pakankamai patirties, negali garantuoti gerų rezultatų. Į šias pareigas siūlo
V.Grigoraitį.

V.Grigoraitis sutinka eiti šias pareigas su sąlyga, kad šiam darbui galės skirti
tik dvi valandas per savaitę.

L.Česnulevičius ya labai užsiėmęs, todėl negalės pakankamai laiko skirti
šioms pareigoms. Jis mano, kad gali likti taryboje, bet tik viceprezidento pareigose.
Taip pat tikisi, kad naujai išrinkta taryba bus veikli. Jei L.Česnulevičius nematys
teigiamų pokyčių tarybos veikloje, atsistatydins.

A.Baublys į prezidento pareigas siūlo V.Grigoraitį, kadangi šis žmogus
daugiausiai patyręs federacijos reikaluose. J.Jakovlevą siūlo į viceprezidento pareigas.

Balsavimas:
Už Prieš Susilaikė

V.Grigoraitis į prezidento pareigas - 17 - 1
J.Jakovlevas  į viceprezidento pareigas - 18 - -
L.Česnulevičius į viceprezidento pareigas - 16 - 2

Nutarta:
LSPSF prezidentas - V.Grigoraitis, viceprezidentai – L.Česnulevičius, J.Jakovlevas.

Tarybos rinkimai:

A.Baublys siūlo, kad vienas iš tarybos narių turi būti finansininkas.
J.Blocha nepritaria šiam pasiūlymui ir mano, kad finansininkas turi dalyvauti tarybos
posėdžiuose, bet neturėti balsavimo teisės. Pasiūlymas atmestas.

Į LSPSF tarybą siūlomi šie kandidatai: J.Blocha, J.Kaunas, R.Grigoraitienė,
L.Giliun, S.Puškorius.

J.Blocha sutinka su šiomis pareigomis, nes tarybos posėdžiuose dalyvaudavo
ir nebūdamas tarybos nariu. Sutinka padėti parasparnių viceprezidentui, rūpintis
naujomis licenzijų išdavimo taisyklėmis, skraidymo saugumo užtikrinimu, varžybų
organizavimu.

J.Kaunas neprieštarauja eiti šias pareigas, jei galės tai daryti ir būdamas
užsienyje.

R.Grigoraitienė sutinka būti renkama į tarybos narius.
L.Giliun sutinka būti tarybos nariu ir mano, kad federacija turi turėti savo

išvilkimo techniką, pasirūpinti skraidavietėmis.
S.Puškorius funkcionieriaus darbo patirties neturi, bet sutinka būti renkamas į

šias tarybos narius.
Siūlomas slaptas balsavimas, išrenkant tris daugiausiai balsų surinkusius

kandidatus.



Balsavimas: Už
J.Blocha - 11
J.Kaunas - 13
R.Grigoraitienė - 3
L.Giliun - 16
S.Puškorius - 11

J.Blocha ir S.Puškorius surinko vienodą balsų skaičių, todėl skelbiamas pakartotinas
balsavimas išrinkti vienam iš šių kandidatų.

Atviras balsavimas:

J.Blocha – 10 balsų
S.Puškorius - 8 balsai

Nutarta:
LSPSF Taryba : J.Blocha, J.Kaunas, L.Giliun.

Revizijos komisijos pirmininko rinkimai:
Balsavimas:

Už    Prieš     Susilaikė
K.Juzėnas – 17        0 1

Nutarta:
K.Juzėnas – LSPSF revizijos komisijos primininkas.

Generalinės sekretorės rinkimai:

Balsuota vienbalsiai.

Nutarta:
V.Kairienė – LSPSF generalinė sekretorė.

2007 m. varžybų planai ir grafikas:

Lietuvos parasparnių čempionatas, Panevėžyje – 2007 m. gegužės 26 – birželio 3
dienomis.
Žemaitijos taurė, Kartenoje – 2007 m. birželio 23-25 dienomis.
Vilniaus taurė (vieta bus patikslinta) – 2007 m. liepos 06-08 dienomis.
Panevėžio taurė, Panevėžyje – 2007 m. rugpjūčio 25-26 dienomis.
A.Krimcevo taurė - laikas ir vieta bus patikslinti.

Konferencijos pirmininkas Darius Jakubauskas

LSPSF generalinė sekretorė Vilma Kairienė


