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Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija 

LSPSF tarybos posėdžio 

 

PROTOKOLAS 

 

2013 10 09, Vilnius 

 

 

Dalyvauja: Vytautas Skruibis, Leonard Giliun, Robertas Pesliakas, Juozas 

Kaunas, Arvydas Osinskas, Romualdas Požėra 

 

 Svečiai: Jolanta Romanenko, Jevgenij Blocha, Paulius Jonaitis, Mark 

Tučkovski, Ričardas Matickas (ULOPF), Gintaras Sidaravičius 

 

Darbotvarkė: 1. ULOPF federacijos atstovo pasisakymas dėl LSPSF ir ULOPF 

parasparnių licencijų tarpusavio pripažinimo. 

2. Siūlomos LLL varžybų vertinimo, pagal kurį gali būti paskirstytas 

finansavimas varžybų organizatoriams, sistemos pristatymas. 

3. 2013 m. LLL varžybų finansavimo paskirstymo tvirtinimas. 

4. Atsakingi asmenys už skraidyklių ir parasparnių skrydžių saugumą 

Lietuvoje (užklausimas iš FAI). 

5. Licencijavimo nuostatų derinimas su CAA. 

6. Peržiūrėto parasparnių skraidaviečių sąrašo svarstymas. 

7. LSPSF paraiška piniginėms lėšoms gauti iš Kūno kultūros ir 

sporto departamento 2014 metais. 

 8. kiti einamieji klausimai 

 

 

Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Vytautas Skruibis, gen. sekretorė – Ramunė 

Kugaudaitė. 

 

 

NUTARTA: 

 

1. ULOPF atstovas Ričardas Matickas pažymėjo, kad LSPSF laisvo skrydžio 

parasparnių ir ULOPF motorizuotų parasparnių licencijų tarpusavio pripažinimo 

klausimas yra aktualus pastaruosius keletą metų. Jis pasiūlė abiem federacijoms 

užskaityti viena kitos teorinius egzaminus, kad kitos federacijos pilotai, norėdami 

gauti antrą licenciją, galėtų iš karto laikyti praktinį egzaminą. Įvyko diskusija. 

Nutarta sudaryti darbo grupę (Jevgenij Blocha, Vytautas Grigoraitis, Ričardas 

Matickas), kuri iki sekančio tarybos posėdžio turi paruošti bendradarbiavimo 

pasiūlymą/projektą. Balsuota: už – 6 (vienbalsiai). 

 

2. Peržiūrėjus sudarytos LLL varžybų vertinimo sistemos projektą ir išdiskutavus 

abejotinus punktus, nutarta pritarti pasiūlytai metodikai su būtinais pakeitimais 

(LLL varžybų koordinatoriaus ar jo įgalioto asmens atsakomybė paskirti varžybų 

dalyvius vertintojais; papildomos taškų įkrovimo programos įtraukimas) ir naudoti 

nuo 2014 metų. Balsuota: už – 6 (vienbalsiai). 

Priimtą metodiką įkelti į LSPSF puslapį ir supažindinti su ja klubų vadovus. 
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3. 2013 m. Lietuvos Lygumų Lygos varžybų organizatoriams finansavimą paskirstyti 

po lygiai. Balsuota: už – 6 (vienbalsiai). 

 

4. Gautas užklausimas iš FAI pateikti sąrašą ir kontaktinius duomenis žmonių, kurie 

Lietuvoje yra atsakingi už parasparnių ir skraidyklių skrydžių saugumą, kad FAI 

galėtų operatyviai surinkti ir paskleisti svarbią informaciją saugumo klausimais. 

Už parasparnių skrydžių saugumą nurodyti atsakingą Jevgenij Blocha, už 

skraidyklių skrydžių saugumą – Justiną Pleikį. Už atsakymo FAI paruošimą 

atsakinga Ramunė Kugaudaitė. 

 

5. Federacija, norėdama CAA vardu taikyti ir vykdyti turimas licencijavimo tvarkas, 

turi laikytis tam tikrų CAA procedūrų ir procesų. Kad nereikėtų atskirai derinti 

turimų tvarkų, Romualdas Požėra siūlo kartu su CAA pasitvirtinti licencijavimo 

nuostatus, kuriuose būtų aprašytos bendros procedūros, ir LSPSF tvarkas kurti/keisti 

būtent šitų nuostatų pagrindu. 

Pritarti iniciatyvai paruošti licencijavimo nuostatus ir įgalioti Romualdą Požėrą 

bendrauti su CAA. 

Esant patvirtintiems licencijavimo nuostatams, dėl pakeitimų bus peržiūrimos 

išvilktuvo operatoriaus pažymėjimo išdavimo, tandemo piloto pažymėjimo 

išdavimo, skraidyklės ar parasparnio piloto pažymėjimo pratęsimo tvarkos, apie 

kurias buvo kalbėta 2013 m. rugsėjo 17 d. posėdyje. 

 

6. Surinkęs informaciją apie vietas, norimas įteisinti/pažymėti kaip skraidavietes bei 

apklausęs dabartinių skraidaviečių atsakingus asmenis, Vytautas Skruibis tarybai 

pateikė peržiūrėtą skraidaviečių sąrašą svarstymui. Įvyko diskusija. Sekantis 

žingsnis – pristatyti sąrašą kitoms federacijoms. 

Įgalioti Arvydą Osinską per LAK suderinti susitikimą su kitomis federacijomis. 

 

7. Prašyti visų grupių (XC, TN ir akrobatinio skraidymo) surašyti visus renginius, 

kuriuose planuojama dalyvauti, nes kovo mėnesį iš KKSD gautas finansavimas 

galės būti paskirstytas tik į paraiškas įtrauktiems renginiams. Už paraiškos 

pateikimą atsakinga Jolanta Romanenko. 

 

8. Surinkti dviejų incidentų išvadų informaciją ir paskelbti Tarybai svarstymui kitam 

posėdžiui. Atsakingai – darbo grupė įvykiui tirti ir kt. dalyvavę asmenys. 

Sekančiam tarybos posėdžiui paruošti pareigybių sąrašą, pagal kurį tarybos nariai 

pasiskirstys kuruojamas sritis. Atsakingas Leonard Giliun. 

 

 

Pirmininkaujantis Vytautas Skruibis 

 

Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė 


