
Lietuvos sklandymo sporto federacijos nariams  

2021 m. balandžio 14 diena 

Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidento Vytauto Sabeckio 

Atsistatydinimo pareiškimas 

Gerbiami kolegos, pastarieji įvykiai ir puolimai prieš mane ir siekis visais įmanomais būdais 

pašalinti mane iš esamų federacijos prezidento pareigų privertė mane susimąstyti dėl 

tikslingumo toliau eiti šias pareigas. 

Federacijos prezidentu buvau renkamas 25 metus iš eilės. Į šias pareigas atėjau sunkiausiais 

laikais, kai žlugus Sovietinei imperijai, visi sklandymo klubai išgyveno sunkius laikus. Jokio 

finansavimo, jokios pagalbos iš vyriausybės. Rinktinės dalyvavimui Pasaulio ar Europos 

čempionatuose reikėjo šiuolaikiškos technikos. Supratome, kad  nuomojama technika pasiekti 

aukštų rezultatų sunku. Reikia geros technikos ir treniruotėms. Padedant rėmėjams 1998m. 

įsigijome pirmą sklandytuvą LAK-17a. Tai buvo pirmoji kregždutė Lietuvos sklandymo rinktinės 

flotilėje. Kadangi Valstybė neturėjo galimybių mus remti reikėjo ieškoti būdų, kaip vis dėlto 

aprūpinti Lietuvos sklandymo rinktinę technika, su kuria galėtume konkuruoti Pasaulinėje 

arenoje. Tokiu finansavimo šaltiniu galėjo būti lėšos uždirbtos organizuojant Pasaulio bei 

Europos čempionatus. Jau po poros metų dalyvavimo IGC veikloje, įsidrąsinome ir pasiūlėme 

Lietuvoje organizuoti 1-ą moterų Pasaulio sklandymo čempionatą. Prieš tai vykę tik Europos 

Moterų sklandymo čempionatai mūsų pasiūlymu tapo Pasaulio čempionatais ir garbė jį surengti 

atiteko mums. 

Tapo tradicija vos ne kas du metus Pociūnuose organizuoti Europos arba Pasaulio sklandymo 

čempionatus. Reikia padėkoti Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo sportininkams, kurių 

pastangomis ir pagalba, aukojant savo laiką ir prarandant beveik vieną mėnesį ir taip trumpo 

skraidymo sezono kas du metai, o kai kada  net tris metus iš eilės buvo organizuojami Europos ir 

Pasaulio čempionatai ir didelė dalis gautų lėšų buvo nukreipiama į Sklandymo sporto federaciją 

naujų sklandytuvų įsigijimui. Taip buvo įsigyti trys sklandytuvai iš Lietuviškos sklandytuvų 

gamyklos. Po to įsigijome naujausią sklandytuvą JS-1b, naują LAK -17b, Nimbus -4. 2008m. R. 

Pakso pagalba Lietuvos aeroklubas gavo spec. lėšų aviacinės technikos įsigijimui, kurios 60% 

atiteko sklandymo federacijai. Lietuvos sklandymo rinktinės sklandytuvų parkas pagausėjo tada 

dviem standartinės klasės sklandytuvais LS-8 ir LAK-19. 2015m įsigijome 13,5m klasės sparnus 

prie turimo LAK-17a. Paskutinis sklandymo federacijos pirkinys - ASG-29. Šiais metais pateiktas 

projektas sporto rėmimo fondui, dėl JS-3 arba Ventus 3 įsigijimo. Gal nusišypsos laimė, kaip 

2018m. 

Per tuos metus buvo ir gerų sklandytojų pasiekimų. Tai Pasaulio moterų sklandymo čempionato 

bronza, Pasaulio Jaunimo čempionato du sidabro ir vienas bronzos medalis, Europos sklandymo 

čempionato Aukso ir sidabro medaliai. Pasaulio ar Europos čempionatuose mūsų sklandytojai 

beveik visada patekdavo į dešimtuką. 

Visus šiuos 25 prezidentavimo metus pagrindinis mano dėmesys buvo sutelktas į Lietuvos 

rinktinės aprūpinimą technika ir rinktinės rezultatus. Be rezultatų nebus ir gero finansavimo. Gal 



dėl to buvo per mažas dėmesys klubams, gal ir dėl laiko stokos, nes savo gyvenimo 

neįsivaizduoju be sklandymo. Lietuvos rinktinės nariu buvau 45-ius metus. 

Paskutinėje  rinkiminėje konferencijoje paskelbiau gana ambicingą programą, kuri lietė ne tik 

aviacinės technikos parko papildymą ir atnaujinimą, bet ir tikslus palengvinti sklandytojų 

licencijavimą, technikos priežiūrą, jaunimo stojimą į aviacijos institutą ir panašiai. 

Tačiau pernai metų pabaigoje, pasirodė, kad viskas kas buvo daroma – niekis, kad nieko gero 

nepadaryta. Reikalavo per 24 val. atsistatydinti, o neatsistatydinus bus paviešinta labai svarbi 

informacija, dėl kurios nukentės mano ir mano šeimos reputacija. Savo likimą patikėjau, 

federacijos tarybos nariams per sukviestą tarybos posėdį. Iškėlus klausimą taryboje dėl 

pasitikėjimo prezidentu, dauguma nepritarė mano skubotam atsistatydinimui. Taryboje 

pareiškiau, kad eilinės konferencijos metu atsistatydinsiu ir jei bus galimybė rinktis į 

konferenciją fiziškai, bus galima išsirinkti ir naują prezidentą. Tačiau tas nepatenkino siekiančių 

pakeisti prezidentą. Po keletos mėnesių opozicijos lyderis pradėjo eilinį puolimą prieš mane, 

išreiškdamas savo asmeninę nuomonę, kad visi vykdyti darbai buvo atliekami siekiant 

asmeninės naudos, o ne federacijos ar Kauno sklandytojų labui. Manau, kad federacijos įgytas 

turtas ir  Klubo pasiektas gerbūvis įrodo ką kitą. 

Iš vieningos, stiprios ir pagarbios federacijos tapome susiskaldžiusia, besiriejančia federacija. 

Kažkam reikia federacijos prezidento posto? Su malonumu būčiau jį užleidęs ir prieš du metus, 

bet tada neatsirado, nė vieno norinčio juo tapti. Tikiu, kad atsiras jaunesnis, energingas su 

puikia programa ir jo dėka  Sklandymo federacija, vėl taps stipri ir vieninga.  

Klausiau savęs – ar reikia kovoti toliau, ar neišduodu tų, kurie manimi pasitikėjo? Dėl posto? Dėl 

garbės ir orumo? Dėl menamų lobių? Ką tai duos? Tolesnį federacijos priešinimą ir skaldymą? 

Neieškau kaltų. Visada elgiausi garbingai, tiek ore, tiek žemėje. Ateitis parodys, kas buvo teisus. 

Norėdamas sumažinti kilusias įtampas, vardan Sklandymo sporto federacijos gerovės ir 

tikėdamas, kad naujas sklandymo sporto federacijos prezidentas sugebės vėl suvienyti 

susiskaldžiusią federaciją, atsistatydinu iš federacijos prezidento pareigų nuo 2021m. balandžio 

14d. 

 

Su pagarba, 

Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidentas 

Vytautas Sabeckis 

http://www.pociunai.lt/wp-content/uploads/2019/01/V.Saveckis-Sklandymo-sporto-vystymo-programa-2019.pdf
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