
Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija

LSPSF konferencijos 

PROTOKOLAS    

2012 01 22, Vilnius

Dalyvauja: Klubų-narių  atstovai:  Baisogalos  skraidyklių  klubas,  Kauno  parasparnių  sporto 
klubas,  Klaipėdos  “Vakario”  klubas,  Aviacinis  sporto  klubas  “Stratus”,  Laisvo 
skrydžio klubas, Marijampolės Antano Gustaičio jaunųjų aviatorių klubas, Panevėžio 
aeroklubo  parasparnių  sekcija,  sporto  klubas  “Saulės  skrydis”,  Rokiškio  “Puga”, 
“Sparno broliai”, “Arcus”.
LSPSF tarybos nariai: Robertas Pesliakas, Leonard Giliun, Juozas Kaunas, Jurijus 
Jakovlevas, Rasa Grigoraitienė.
Svečiai:  Susisiekimo ministerijos  Transporto  avarijų  ir  incidentų  skyriaus  vedėjas 
Bronius Merkys, pilotai

Darbotvarkė: 1. Naujų narių priėmimas
2. Svečio iš Susisiekimo ministerijos pasisakymas
3. LSPSF prezidento, viceprezidentų, sekretorės ataskaita
4. Finansininko ataskaita
5. Klubų ataskaitos
6. 2012 m. varžybų grafiko tvirtinimas
7. Naujo tarybos nario rinkimas
8. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas
9. 2011 m. LSPSF varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai
10. kiti

Konferencijos  pirmininkaujančiu  išrinktas  Robertas  Pesliakas,  sekretore  Rasa  Grigoraitienė,  balsų 
skaičiuotoju Juozas Kaunas.

1. SVARSTYTA:
1.1. naujų narių priėmimas į LSPSF.

Pageidavimą tapti LSPSF nariais pareiškė klubai “Sparno broliai”, “Arcus”, Rokiškio “Puga”.
     

NUTARTA:  
priimti šiuos klubus į LSPSF (vienbalsiai, balsavo LSPSF senbuviai)
suteikti naujai priimtiems klubams šioje konferencijoje balso teisę.

Toliau svarstant ir balsuojant dienotvarkės klausimais iš viso yra 11 balsų.

1.2. veiklos nevykdančių ir LSPSF nario mokesčio nemokančių klubų pašalinimas iš LSPSF.
Aktyvios  veiklos (Lietuvos skraidyklių  ir  parasparnių federacijoje) nevykdo  ir  LSPSF nario mokesčio 

nemoka klubai “Exstreem”, “Multiavia”, Kauno skraidūnų klubas. Siūloma pašalinti šiuos klubus iš LSPSF.
Balsuota 10 už, 1 susilaikė

NUTARTA:  
Pašalinti klubus  “Exstreem”, “Multiavia”, Kauno skraidūnų klubą iš LSPSF.

Konferencijos darbotvarkė (su pakeitimais) patvirtinta vienbalsiai.

2. Pasisakė svečias iš Susisiekimo ministerijos:  Transporto avarijų  ir  incidentų skyriaus vedėjas Bronius 
Merkys. 

Svečias pasidžiaugė, kad yra užsiiminėjančių nekomercine aviacija. Paminėdamas nelabai gerą tokios 
aviacijos incidentų statistiką: 2011 m. užfiksuoti  9 pavojingi incidentai, iš jų 3 su parasparniais, 1 žmogus 
žuvo -  turėjo omenyje  motorizuotus parasparnius.  2012 m. jau užfiksuoti  2  incidentai,  1 iš jų – medyje  
pakibęs  girtas  pilotas  (taip  pat  motorizuotas).  P.B.Merkys  pasiūlė  apie  atsitikusius  incidentus  pranešti  
institucijoms  savanoriškai,  reikia  suprasti  kad  aviacijoje  nėra  smulkmenų.  Leonard  Giliun  paklausė  ar 
pranešdami apie incidentus negadinsim statistikos. P.B. Merkys atsakė, kad nebaus, o tiesiog ieškos būdų 
kaip pagerinti situaciją. Vytautas Grigoraitis teigė, kad mūsų (t.y. LSPSF) statistika yra labai gera: per 20 
metų  nei vieno žuvusio parasparnių piloto.



3. SVARSTYTA:
3.1. LSPSF prezidento ataskaita konferencijai nepateikta.

3.2. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita.
Viceprezidentas  parasparniams  pasidžiaugė  naujienomis:  Lietuvos  čempionatu  kalnuose,  pasiektais 

rekordais;  taip pat sugriežtinta licencijavimo tvarka ir sėkmingu dalyvavimu pasaulio čempionate.

NUTARTA: 
Ataskaitą patvirtinti (vienbalsiai) 

Pasisakė  ir  parasparnių  tikslaus  nusileidimo rungties  kuratorius  Jurijus  Jakovlevas:  komandos rezultatai 
auga, bet kitų šalių auga greičiau. Geriausių rezultatų pasiekė merginos, užimdamos prizines vietas pasaulio  
taurės etape.

3.3.  LSPSF viceprezidento skraidyklėms ataskaita

2011  užsieny  pavyko  sudalyvauti  dvejose  varžybose.  Liepos  antroj  pusėj  vyko  18-tas  FAI  skraidyklių 
pasaulio čempionatas Italijoje, Monte Cucco. Dviejų savaičių renginys ir tik du įvykę pratimai, prasti pasitaikė 
orai. Pleikys užėmė 114 vietą iš 146. Šių varžybų startinį mokestį apmokėjo LSPSF. Po to Tolmine vyko 
Dutch Open (olandų kalnų čempionatas), orai buvo palankūs, įvyko net 4 pratimai, Pleikys 23 iš 46. Tuo 
pačiu metu ten pat vyko Dennis Pagen XC kursai, kuriuose dalyvavo A. Katilius. 

NUTARTA:
trumpą viceprezidento skraidyklėms ataskaitą patvirtinti (vienbalsiai).

3.4. Generalinės sekretorės ataskaita
Atliktas  popierinis  darbas  (surašyti  ir  įdėti  į  LSPSF tinklapį  tarybos  posėdžių  protokolai,  užpildytos  ir  

LAK‘ui pateiktos reikalingos ataskaitos ir t.t.). Didžiausias pasiekimas – suorganizuotas pirmasis Lietuvos 
parasparnių čempionatas kalnuose.

NUTARTA: 
Ataskaitą patvirtinti (vienbalsiai).

Ataskaitą apie išduotas ir pratęstas licenzijas pateikė tarybos narys Juozas Kaunas.

4. SVARSTYTA:
Finansininko ataskaita.
Finansininkas pateikė tokius duomenis apie 2011 metus: 
- pajamos: iš valstybės 20000 Lt (išleista Lietuvos čempionatams Trakuose ir Slovėnijoje), iš rėmėjų 
88000 Lt (išleista varžyboms, sportininkų tobulinimui).  Pajamų dar gauta surinkus nari mokestį ir  už 
licenzijas, iš viso 155000 Lt..
- išlaidos:  72000 Lt  (renginiams, reklamai,  Lietuvos čempionatams Trakuose ir  Slovėnijoje,  pasaulio 
čempionatams, turto nusidėvėjimui, ryšių paslaugoms)
- likutis sąskaitoje 17500 Lt
J.Jakovlevas nepateikė ataskaitos už pasaulio čempionatą Čekijoje.

Revizorės ataskaita: trūksta dokumentų, pagrindžiančių išlaidas, reikia apskaitos politikos.
Vytauto  Grigoraičio  pasiūlymu nuo šiol  pavedimais  ir  dokumentų apskaita  rūpinsis  revizorė  Jolanta 
Romanenko.

NUTARTA: 
Ataskaitą patvirtinti (vienbalsiai).

5. SVARSTYTA:
Klubų ataskaitos ir planai.

Baisogalos skraidyklių sporto klubas: 
Klube 13 narių  (moterų 0,  jaunių  0).  Šeduvoj  atsitikus problemoms (sumažėjusios aerodromo ribos,  arti  
CTR’as, per vėlai duodami leidimai) skraidyklių bazė išsikraustė į Panevežį (Stetiškes). Tikimasi sėkmingai  
skraidyti.

Kauno parasparnių sporto klubas: 
Klube  30  narių  (moterų  2,  jaunių  0).  Klubo  veikla  nuolat  aktyvėja.  Planuojama  surengti  Kauno  taurės 
varžybas.

Klaipėdos “Vakario” klubas: 



Klube  12  narių  (moterų  1,  jaunių  0).  Klubas  aktyviai  veikia,  kasmet  organizuoja  populiarias  varžybas. 
Pageidauja aiškesnės pilotų egzaminavimo tvarkos. 
  
Aviacinis sporto klubas “Stratus”
Klube 36 nariai (moterų 5, jaunių 0). Klubo nariai aktyviai skraido, noriai dalyvauja varžybose: užėmė visas  
prizines vietas Lietuvos čempionate, atstovavo Lietuvai pasaulio paraspranių čempionate Ispanijoje. 
Arminas  Petrauskas  nugalėjo  pasaulio  taurės  etape  ir  buvo  išrinktas  geriausiu  2011  metų  Elektrėnų 
sportininku (už jo liko net ledo ritulininkai).

Laisvo skrydžio klubas: 
Klube 100 nariu (moterų 14, jaunių 1). Klubo veikloje daug teigiamų pokyčių ir naujos veiklos (ypač didelio 
pasisekimo sulaukė atsarginių parašiutų perpakavimo akcija), klubas auga, įsigijo firminius marškinėlius, turi 
savo  išvilktuvą,  planuoja  (ES lėšomis)  sutvarkyti  naują  startavietę  28  km Neringoje  (ši  naujiena  sutikta  
audringais plojimais). “pg.lt” tinklapyje veikia parasparnių wikipedija, Karolis Dautartas sėkmingai pasirodė 
pirmajame parasparnių akrobatikos čempionate Latvijoje (užėmė 2 vietą). Klubo nariai rengia “Fly2gether” 
festivalius ir kitus renginius.  
 
Marijampolės Antano Gustaičio jaunųjų aviatorių klubas: 
Klube 12 narių (moterų 1, jaunių 2). Veikla aktyvėja, klubas turi 2 mobilius išvilktuvus, aktyviai skraidoma.  
Planuojama surengti tikslaus nusileidimo varžybas kartu su parašiutininkais. 

Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcija: 
Klube 18 narių (moterų 1, jaunių 0). Klubas aktyviai veikia, moko naujus pilotus, vykdo (turbūt populiariausias  
Lietuvoje) varžybas, į kurias susirenka rekordinis pilotų skaičius. Planuoja surengti “jaunojo piloto” kursus ir  
pakviesti į juos vaikų namų auklėtinius. Stetiškių aerodromo veikla pratęsta 4 metams. 
 
Sporto klubas „Saulės skrydis“: 
Klube 14 narių (moterų 0, jaunių 0). Klubas labai jaunas, bet jo pilotai aktyviai ir sėkmingai skraido (Lietuvoje 
ir kalnuose). 

Rokiškio skraidymo asociacija „Puga“: 
Federacijos naujokas pažadėjo vystyti veiklą ir mielai priimti pilotus į savo skraidymo plotus. 

Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“: 
Naujai į LSPSF priimtame klube 8 nariai (moterų 1, jaunių 1). Skraidoma aktyviai, klubas drąsiai planuoja jau 
2012 metais surengti  varžybas.  

Arcus: 
Naujai priimtas klubas žada aktyviai  prisidėti vykdant varžybas Trakuose, Panevėžyje,  surengti stovyklas 
Salose ir Valkinikuose.

NUTARTA: 
Ataskaitas patvirtinti (vienbalsiai).

6. SVARSTYTA:
2012 m. varžybų grafikas. 

NUTARTA: 
Patvirtinti tokį 2012 m. varžybų grafiką (vienbalsiai).

Lietuvos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas: vasario 16-19, Trakai
Vilniaus taurė: balandžio 28-29, vieta bus paskelbta vėliau 
Panevėžio taurė, 1 etapas; Lietuvos  skraidyklių čempionatas, 1 etapas: gegužės 19-20, Panevėžys
Sparno brolių taurė: birželio 2-3, Ukmergė
Žemaitijos taurė: birželio 23-24, Kartena
Europos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas: liepos 1-8, Ohrid (FYROM)
Skraidom.lt taurė: liepos 6-8, Valikininkai
Kauno taurė: liepos 27-28, Kaunas
Arcus taurė: rugpjūčio 11-15, Salos
Parasparnių mokymo stovykla ir varžybos naujokams: rugpjūčio 16-26,  Salos
Lietuvos parasparnių čempionatas: rugpjūčio 26 – rugsėjo 1, Kobarid-Tolmin (Slovėnija)
Europos skraidyklių čempionatas: rugpjūčio 26 – rugsėjo 8, Kaiseri (Turkija)
Europos paraspanių čempionatas: rugsėjo 1-15, San Andre (Prancūzija)
Panevėžio taurė, 2 etapas; Lietuvos  skraidyklių čempionatas, 2 etapas: rugsėjo 8-9, Panevėžys

Lietuvoje vykstančių taurių varžybų rezultatai bus sujungti į “Lygumų lygą”.



7. SVARSTYTA:
Naujo tarybos nario rinkimas.
Atsistatydino LSPSF tarybos narys Karolis Dautartas, reikia išrinkti naują narį.
Siūlomi Jonas Miklovis (Kaunas), Marijus Maceina (Panevėžys)
Balsuota: Jonas Miklovis – už 8, Marijus Maceina – už 3.

 
NUTARTA: tarybos nariu išrinkti Joną Miklovį.

8. SVARSTYTA:
Delegatų į LAK konferenciją rinkimas.

NUTARTA: 
Delegatais išrinkti šiuos atstovus (vienbalsiai):

Leonard Giliun
Gintarą Sidaravičių
Robertą Pesliaką 
Juozą Kauną
Sigitą Puškorių
Gediminą Siutilą
Vytautą Grigoraitį
Joną Mikovį
Vytautą Zlatkų
Jevgenij Blocha 

9. Taurėmis, diplomais ir medaliais apdovanoti LSPSF varžybų nugalėtojai ir prizininkai.

10.  Diskusijos  ir  pasisakymai  kitais  klausimais:  LSPSF  skirs  paramą  gerai  suorganizuotų  klubų  taurių 
varžyboms,  bus  griežčiau  prižiūrimas  eterio  kultūros  laikymasis  (iki  licenzijos  nepratęsimo),  Leonardas 
pasirūpins  seminaru  skraidymų  organizatoriams  ir  instruktoriams  (skrydžių  saugumo  klausimais),  bus 
tariamasi su CAA dėl aikštelių įteisinimo. 
Diskusijoje  dėl  galimybės  gauti  (pratęsti)  licenzijas  ne  klubų  nariams  nuspręsta,  kad  pilotai  vis  tik  turi  
priklausyti klubams.

Viceprezidentas Robertas Pesliakas.

Gen. sekretorė Rasa Grigoraitienė


