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   13. 2012 m. LSPSF varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai 
 
1. Darbotvarkės tvirtinimas. 
 

SVARTYTA: 
Siūlomas darbotvarkės papildymas: 
1.1. Svarstyti klausimą dėl nepasitikėjimo Jurijumi Jakovlevu kaip tarybos nariu. 
1.2. Įgalioti tarybą neskirti LSPSF lėšų tiems asmenims, kurie yra išrinkti į tarybą ir turi 

balsavimo teisę. 
1.3. Įgalioti tarybą paruošti instruktorių kvalifikaciją įvertinantį egzaminą iki 2014 m. 

konferencijos. 
 



NUTARTA: 
Patvirtinti konferencijos darbotvarkę (su pakeitimais) ir pritarti 1.3. pasiūlymui balsuojant: už – 
9, susilaikė – 1. 

 
2. Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Leonardas Giliun, sekretore Ramunė Kugaudaitė, balsų 

skaičiuotojais Juozas Kaunas ir Valentinas Raginskas. Visi konferencijos darbo organai išrinkti 
vienbalsiai. 

 
3. SVARSTYTA: 

3.1. Naujų narių priėmimas 
Pageidavimą tapti LSPSF nariais pareiškė sporto klubas “Panevėžio parasparniai” ir skraidymo 
asociacija “InClouds”. 
 
NUTARTA: 
- priimti šiuos klubus į LSPSF (vienbalsiai, balsavo LSPSF senbuviai); 
- suteikti naujai priimtiems klubams šioje konferencijoje balso teisę. 
 
Toliau svarstant ir balsuojant darbotvarkės klausimais iš viso yra 12 balsų. 

 
4. Lietuvos Aeroklubo prezidentas konferencijoje nedalyvavo. 
 
5. SVARSTYTA: 

5.1. LSPSF prezidento ataskaita konferencijai nepateikta. 
 
5.2. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita 
Praėję metai buvo sėkmingi, be ypatingų traumų ar incidentų. Pagrindinėse kryptyse – sporto 
masiškumo ir kelyje link sportinio meistriškumo – taip pat matomi ryškūs poslinkiai į gerąją 
pusę. 2012 m. – rekordiniai metai pagal organizuotų varžybų skaičių. Antrus metus vykstančioje 
Lietuvos Lygumų Lygoje dalyvavo 64 pilotai, įvyko 6 varžybų etapai, kurių kiekvieną surengė 
skirtingi klubai. LSPSF taurės varžybose dalyvaujančių pilotų skaičius auga: 2009 m. – 36, 2012 
m. – 49. Viceprezidentas pasidžiaugė, kad auga Lietuvos pilotų, galinčių atstovauti šalį FAI I 
kategorijos varžybose, skaičius. Jaučiamas pagerėjimas ir FAI II kategorijos tarptautinėse 
varžybose: 2011 m. užimta 12 vieta tarp 90 dalyvių, 2012 m. – 2 vieta tarp 112 dalyvių. 
Viceprezidentas taip pat pasidžiaugė asmeniniais laimėjimais. 
Planuojama, kad 2013 metai bus ne mažiau aktyvūs, sportininkų entuziazmas dalyvauti 
varžybose neišblės, prisijungs daugiau jaunimo, nes reikia šviežių jėgų. Šiais metais Bulgarijoje 
vyks pasaulio čempionatas. Yra mintis suorganizuoti Baltijos šalių čempionatą. 
Pradėjo aviacinio dažnio naudojimo įteisinimo procesą. Tikimasi, kad iki skraidymo sezono 
pradžios leidimas bus gautas. Oro navigacijos žemėlapyje turėtų atsirasti startavietės, kurios dėl 
išvilktuvų yra potencialiai pavojingos kitiems oro eismo dalyviams. 
 
Pasisakė ir parasparnių tikslaus nusileidimo rungties kuratorius Jurijus Jakovlevas. 
Pagrindinės varžybos – tikslaus nusileidimo čempionatas Trakuose. 2012 m. jame dalyvavo 57 
pilotai: 35 lietuviai ir 22 užsienio pilotai. Pasidžiaugė, kad auga mūsų varžybų populiarumas 
svetur: jau įvykusiame 2013 m. tikslaus nusileidimo čempionate dalyvavo 75 pilotai: 35 lietuviai 
ir 40 užsieniečių. Tikimasi į tikslaus nusileidimo varžybas vasarą pritraukti dar daugiau pilotų. 



2012 m. Europos tikslaus nusileidimo čempionate Makedonijoje Lietuvos rinktinė (4 žmonės) 
varžėsi tarp 16 šalių. Bendras komandos rezultatas – 10 vieta. Buvo aplenktos Kroatijos, 
Bosnijos ir Hercegovinos, Rumunijos, Nyderlandų, Albanijos komandos. Pagrindinė pergalė – 
Jolantos Romanenko užimta Europos vicečempionės vieta moterų rungtyje. 
Tikslaus nusileidimo rinktinės nariai pagaliau susikomplektavo įrangą, atitinkančią reikalavimus: 
atnaujintos sistemos, šalmai, sparnai. Tikimasi rezultatų gerėjimo. 
Šiais metais bus skiriamas didesnis dėmesys tikslaus nusileidimo varžyboms Lietuvoje. 
 
5.3. LSPSF viceprezidento skraidyklėms atstovo ataskaita 
Pranešėjas pasidžiaugė atsiradusia galimybe naudotis aerobuksyru (Utenoje). Tai labai padeda 
skraidyklininkų kvalifikacijai. Taip pat teigiamai vertinama atviresnė Utenos oro erdvė, kuri 
užtikrina didesnes galimybės skriejimui. 
Sudalyvauta 2012 m. skraidyklių Europos čempionate Turkijoje. Įgyta nemaža patirtis, tiek 
matant, kaip tokios varžybos yra organizuojamos, tiek iš praktinės pusės – skraidant, pilotui 
tobulėjant naujoje vietovėje. Atskiruose pratimuose užimtos 5, 8 ir 13 vietos iš 66 dalyvių. 
Varžybose Makedonijoje taip pat pasiektas neblogas rezultatas: pilotui pavyko užimti 2 vietą. 
Šiuo metu skraidyklininkai susikoncentravę į atstovavimą Lietuvai ir reitingo taškų rinkimą. 
Dabar pasauliniame reitinge Lietuva yra 38 vietoje. Tarptautinėse varžybose dalyvauja tik 2 
lietuvių pilotai, kas sumažina konkuravimo potencialą su šalimis, kuriose skraido 5-6 pilotai. 
Tikimasi situaciją pakeisti pritraukiant daugiau naujų pilotų ir tam atsirado galimybės: įsigytas 
galingesnis išvilktuvas bei mokomasis sparnas. 
Planuojama surengti Lietuvos skraidyklių čempionato etapus Utenoje ir Makedonijoje, dalyvauti 
Aeros Winter Race varžybose Slovėnijoje. 
 
5.4. Generalinės sekretorės ataskaita 
Administracinė LSPSF federacijos veikla vyksta: pilotai egzaminuojami, licenzijos išduodamos 
bei pratęsiamos, čempionatai reitinguojami, taryba posėdžiauja, tarybos posėdžiai užprotokoluoti 
ir protokolai paskelbti LSPSF puslapyje. Nuo 2013 m. vasario 1 d. atsisakė gen. sekretorės 
pareigų. Pasidžiaugė, kad einant sekretorės pareigas pavyko įgyvendinti tam tikrus uždavinius: 
suorganizuoti Lietuvos parasparnių čempionatą kalnuose ir Lietuvoje vykstančias klubines 
varžybas sujungti į Lietuvos Lygumų Lygą. 
 
5.5. LSPSF tarybos ataskaita 
Tarybos narys Leonard Giliun pasidžiaugė, kad pagyvėjo veikla federacijoje svarstant esminius 
klausimus, jog galima surasti daugiau pozityvių žmonių, kurie nori prisidėti prie skraidančiųjų 
bendruomenės gerovės. Ketinama suburti didesnę darbo grupę lėšų skirstymo projektui perengti. 
Išsakytas pastebėjimas dėl neatsargių pasisakymų viešojoje erdvėje. Bendruomenė kviečiama 
ugdyti toleranciją vieni kitiems, skaidrumą ir sąmoningumą. 
Pagrindiniai tarybos uždaviniai šiems metams: sukurti tarybos nario pareiginę instrukciją, kad 
eidamas savo pareigas žinotų ne tik savo teises, bet ir pareigas; paruošti naują ir objektyvią 
instruktoriaus licenzijavimo tvarką. 
Pastebėjus didelį kaimyninių šalių susidomėjimą tikslaus nusileidimo čempionatu Trakuose, 
ketinama tam skirti daugiau dėmesio ir ateityje pritraukti daugiau užsienio pilotų į Lietuvoje 
organizuojamas tikslaus nusileidimo varžybas. 
Ketinama sukurti LSPSF forumą, kuriame galės pasisakyti po vieną žmogų (atstovą) nuo klubo, 
daryti oficialius pranešimus apie vykdomus darbus, užduoti klausimus klubo vardu. 



 
NUTARTA: 
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 11, susilaikė – 1. 
 

6. SVARSTYTA: 
Finansininko, revizoriaus ataskaita 
 
Ataskaita buvo išsami, argumentuota ir aiški. 
 
NUTARTA: 
Ataskaitą patvirtinti balsuojant: už – 11, susilaikė – 1. 

 
7. SVARSTYTA: 

7.1. Klubų ataskaitos ir planai 
 
Klubas „Arcus“: 
Klubas vienija 40 pilotų (5 moterys). 2012 m. suorganizuota Arcus taurė Salose, Salų stovykla 
mokiniams. 2013 m. siekiama padaryti rimtesnes Arcus taurės varžybas sportine prasme – 4 
dienų – ir taip išsiskirti iš savaitgalinių varžybų. Klubui išsakytas pasiūlymas šias varžybas 
registruoti kaip FAI II kategorijos. 
 
Kauno parasparnių sporto klubas: 
30 žmonių, iš jų 10 skraido aktyviau. 2012 m. įsipareigotos Kauno taurės padaryti nepavyko, 
todėl šiemet tokios varžybos neplanuojamos. Daugiau laisvalaikio pilotai ir debesų medžiotojai. 
 
Aviacinis sporto klubas „Stratus“: 
40 narių, iš kurių šiemet 30 prasitęsė licenzijas. Per metus priimti 3 nariai. Klubo nariai aktyviai 
skraido. Atstovavo Lietuvą 2012 m. Europos parasparnių čempionate ir Europos tikslaus 
nusileidimo čempionate. Robertas Pesliakas tapo Lietuvos parasparnių čempionato Slovėnijoje 
nugalėtoju, Andrius Baltuonė užėmė 2 vietą, Rasa Grigoraitienė ir Rūta Araminaitė užėmė 1 ir 2 
vietas moterų grupėje. Klubo pilotai vyko skraidyti į Italiją, Prancūziją, Slovėniją, Ispaniją. 
Klube aktyviai dirba 2 instruktoriai. Balandžio mėn. planuojama Stratus taurė. Klubas yra 
senovinių orlaivių asociacijos narys ir bendrosios aviacijos narys. 
 
Laisvo skrydžio klubas: 
Suorganizuoti pirmosios pagalbos kursai, pildoma „para-wiki“ enciklopedija, buvo vykdomi 
Kuršių Nerijos startavietės įteisinimo darbai, suorganizuota Vilniaus taurė ir atsarginių parašiutų 
perpakavimas. Šiais metais planuojama atsarginių parašiutų perpakavimo akcija ir Vilniaus taurė. 
Klube 108 nariai: vyrų – 93; moterų – 15. 
 
Marijampolės Antano Gustaičio jaunųjų aviatorių klubas: 
Pasidžiaugė, kad buvo galimybė išvykti paskraidyti į Tolminą (Slovėnija). Suaugusių narių 
skaičius – 8 (moterų: 0). Šiuo metu 6 jauniai iš Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos 
bando užsiimti parasparnių sportu – seka instruktoriaus pėdomis. Ateities planuose patobulinti 
pasyvinius išvilktuvus ir dalyvauti aviacijos gyvenime. 
 



Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcija: 
20 narių (2 moterys), 10 mokinių. Planuojama surengti du Panevėžio taurės etapus, apjungiant 
juos su rytinėmis tikslaus nusileidimo varžybomis. Rugjūčio mėn. bus organizuojamos LT-Open 
varžybos Slovėnijoje, orientuotos į pradedančius pilotams, kurie anksčiau nėra dalyvavę kalnų 
varžybose arba apskritai nėra skraidę kalnuose, kad susipažintų su skraidymų sąlygomis. 
 
Rokiškio skraidymo asociacijos „Puga“ ataskaita nepateikta. 
 
Skraidyklių pilotų klubas: 
12 narių (moterų: 0), 3 nauji. 2012 metais sudalyvauta trijose varžybose, tame tarpe ir Europos 
skraidyklių čempionate. Šiems metams taip pat planuojamos trejos varžybos: vienos Lietuvoje, 
dvejos – užsienyje. 
 
Sporto klubas „Saulės skrydis“: 
16 narių, iš jų 11 licenzijuotų laisvo skrydžio pilotų, likę – mišrūnai (ir laisvo skrydžio, ir 
motorizuoti). Didžiuojasi jauniausio klubo nario Luko Limanto pasiekimais tikslaus nusileidimo 
varžybose: 2012 m. – 3 vieta, 2013 m. – 1 vieta. Klubo nariai pradėjo aktyviau dalyvauti 
varžybose. 
 
Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“: 
12 narių, 3 nauji. 2012 m. surengtos varžybos, atidarytas klubo puslapis, įsigijo naujas aprangas, 
suorganizavo neoficialias tikslaus nusileidimo varžybas Kernavėje. Šiais metais planuojama 
Sparno brolių taurės varžybos. 
 
Sporto klubas „Panevėžio parasparniai“: 
Naujai į LSPSF priimtam klubui priklauso 12 narių, jungia laisvo skrydžio ir motorizuotų 
parasparnių pilotus. Pagrindinė veiklos kryptis – masiškumas: plėsti skraidančiųjų gretas, skatinti 
savo narius vystyti parasparnizmo sportą. 
 
Skraidymo asociacija „InClouds“: 
8 nariai (moterų: 0, jaunių: 1). Sportinės veiklos prioritetas – kuo daugiau varžybų, naujų pilotų 
ruošimas. Bus skraidoma su aktyviniu ir pasyviniu išvilktuvais, kopose, keliukuose. Klubas 
ketina įsilieti į federacijos veiklą, organizuojant klubines varžybas. Kadangi didžioji dalis pilotų 
yra vyresni nei 40 metų, klubas turi tikslą paruošti jauną pilotų kartą. 
 
NUTARTA: 
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 11, susilaikė – 1. 

 
8. SVARSTYTA: 

8.1. 2013 m. varžybų grafikas 
 
NUTARTA: 
Patvirtinti tokį 2013 m. varžybų grafiką (už – 11, susilaikė – 1). 
 
Skraidyklių: 



Aeros Winter Race: kovo 12-17 d. (rezervinė data: kovo 19-24 d.), Ajdovščina-Tolmin 
(Slovėnija) 
Lietuvos skraidyklių čempionatas, 1 etapas: rugpjūčio 3-9 d., Utena 
Lietuvos skraidyklių čempionatas, 2 etapas: rugpjūčio 12-18 d., Krushevo Open 2013, Krushevo 
(Makedonija) 
 
Parasparnių: 

Arcus parasparnių mokymo-treniruočių stovykla PREILA-2013: vasario 24 d. – kovo 3 d., Preila 
Stratus taurė: balandžio 20-21 d. (rezervinė data: balandžio 27-28 d.), Birštonas 
Vilniaus taurė: gegužės 11-12 d., vieta bus paskelbta vėliau 
Panevėžio taurė, 1 etapas: su rytinėmis tikslaus nusileidimo varžybomis, gegužės 18-19 d., 
Panevėžys 
Skraidom.Lt-Parawinch.eu taurė: gegužės 25-26 d. (rezervinė data: birželio 1-2 d.), Klabiniai 
Sparno brolių taurė: birželio 8-9 d. (rezervinė data: birželio 15-16 d.), Ukmergė 
Vasaros Trakų Oro šventė: tikslaus nusileidimo ant plausto varžybos ir aero šou, birželio 14-16 
d., Trakai 
Skraidom.lt parasparnių aktyvaus mokymo stovykla: birželio 14-24 d., Klabiniai 
Žemaitijos taurė: birželio 22-24 d., Kartena 
Lietuvos parasparnių čempionatas: birželio 30 d. – liepos 6 d., Tolmin (Slovėnija) 
Panevėžio aeroklubo organizuojama LT-Open varžybų skraidymo treniruotė: rugpjūčio 5-10 d., 
Tolmin (Slovėnija) 
Arcus taurė: rugpjūčio 15-18 d., vieta bus paskelbta vėliau 
Arcus parasparnių mokymo stovykla ir „Summer Country“ varžybos naujokams: rugpjūčio 17-
28 d., Salos 
Panevėžio taurė, 2 etapas: su rytinėmis tikslaus nusileidimo varžybomis, rugpjūčio 30 d. – 
rugsėjo 1 d., Panevėžys 
Fly-2-Gether festivalis: rugsėjo 13-15 d.; vieta bus paskelbta vėliau 

 
9. SVARSTYTA: 

9.1. Naujo tarybos nario rinkimas. 
Atsistatydino LSPSF tarybos narys Jonas Miklovis. Reikia išrinkti naują narį. 
Siūlomi: Marijus Maceina, Vytautas Skruibis, Romualdas Požėra. 
Balsuota slaptai: Marijus Maceina – už 3, Vytautas Skruibis – už 4, Romualdas Požėra – už 4; 
susilaikė – 1. 
Balsams pasiskirsčius po lygiai, daromas antras turas, kuriame balsuojama už Vytauto Skruibio 
ir Romualdo Požėros kandidatūras. 
Balsuota slaptai: Vytautas Skruibis – už 6, Romualdas Požėra – už 5; susilaikė – 1. 
 
NUTARTA: 
Tarybos nariu išrinkti Vytautą Skruibį. 

 
9.2. Generalinės sekretorės rinkimas. 
Siūloma Ramunė Kugaudaitė. 
 
NUTARTA: 
Paskirti Ramunę Kugaudaitę eiti generalinės sekretorės pareigas: už – 11, susilaikė – 1. 



 
10. SVARSTYTA: 

10.1. Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2013 m. kovo 16 d. Kaune, rinkimas. 
 

NUTARTA: 
Delegatais išrinkti šiuos atstovus (už – 11 balsų, susilaikė – 1): 
Leonard Giliun 
Vytautą Skruibį 
Robertą Pesliaką 
Joną Miklovį 
Juozą Kauną 
Marką Tučkovskį 
Jurijų Jakovlevą 
Ramunę Kugaudaitę 
Romualdą Požėrą 
Jolantą Romanenko 

 
11. SVARSTYTA: 

11.1. LSPSF lėšų skirstymo prioritetai 
Konstatuota, kad ankstesnė lėšų paskirstymo formulė yra netobula ir turi trūkumų. Klubų-narių 
atstovai, LSPSF tarybos nariai ir konferencijos svečiai pasidalino savo nuomonėmis bei išsakė 
pasiūlymus. Bendras sutarimas konferencijos metu nebuvo pasiektas. Pagrindinė užduotis naujai 
tarybai – nustatyti prioritetus ir sutvarkyti lėšų skirstymo formulę iki pirmų varžybų pradžios. 

 
NUTARTA: 
Įpareigoti tarybą parengti projektą, kaip, remiantis objektyviais kriterijais, paskirstyti LSPSF 
lėšas sporto vystymui, ir pritarti 1.2. pasiūlymui taip, jog tarybos nariai turėtų nusišalinti nuo 
balsavimo skirstant lėšas, jei tai liečia asmeninius interesus (už – 10, susilaikė – 2). 

 
12. Diskusijos ir pasisakymai kitais klausimais 

SVARSTYTA: 
12.1. Klausimas dėl nepasitikėjimo Jurijumi Jakovlevu kaip tarybos nariu 
Pasisakė Rasa Grigoraitienė. Išskirti du pagrindiniai argumentai: keleivių skraidinimas po saulės 
laidos ir pažadų apmokyti jaunus pilotus netesėjimas. 
 
Pasiūlyta balsuoti, ar konferencija pasitiki Jurijumi Jakovlevu ir jis galės toliau eiti tarybos nario 
pareigas. 
Balsuota slaptai: taip – 3, ne – 7, susilaikė – 2 
Atsižvelgiant į balsavimo rezultatus, reikia paskirti naują tarybos narį. 
Siūlomi: Marijus Maceina, Paulius Jonaitis, Romualdas Požėra. 
Balsuota slaptai: Marijus Maceina – už 0, Paulius Jonaitis – už 3, Romualdas Požėra – už 8; 
susilaikė – 1. 
 
NUTARTA: 
Atstatydinti Jurijų Jakovlevą ir nauju nariu paskirti Romualdą Požėrą. 
 



13. Taurėmis, diplomais ir medaliais apdovanoti 2012 m. LSPSF varžybų nugalėtojai ir prizininkai. 
Asmeniškai neįteikti apdovanojimai prizininkams bus išsiųsti registruotu paštu. 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
Konferencijos pirmininkas, tarybos narys Leonard Giliun 

Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė 


