
Apie aviacinio sporto koncepciją.

Sovietmečiu visos sporto šakos buvo vystomos masiškumo principu ir tai jaunimo 
auklėjimo bei visuomenės tobulėjimo procese  davė neginčijamai teigiamus rezultatus. Atrinkus 
pačius talentingiausius sportininkus, jau propagandos tikslu buvo skiriamos milžiniškos lėšos    tų 
sportininkų aukščiausio lygio sportiniam meistriškumui pasiekti, kad tarptautinėse varžybose 
iškovotų medalių skaičiumi būtų galima stebinti  pasaulį ir taip demonstruoti sovietinės santvarkos 
tobulumą.  Dabartinėje Rusijoje ši koncepcija išliko, tai įrodo  iškovotų medalių skaičius ir Sočio 
žiemos olimpiadoje. Šis medalių lietus, kaip ir SSSR laikais, leidžia  Kremliui tvirtinti, kad Rusija 
yra pažangiausia, teisingausia,  neklystanti ir perspektyviausia valstybė pasaulyje.

 1989 metais, kai socialistinio lagerio vartai atsivėrė ir atsirado galimybė pasižvalgyti 
po pasaulį, nuvykau į Vakarų Vokietiją , kur aplankiau keletą aeroklubų. Savo nuostabai ten radau  
tikslią sovietinių aeroklubų darbo organizavimo kopiją.  eroklubo skraidymo vadovo mikrofonas 
niekuo nesiskyrė nuo sovietinio, todėl galėjau tvirtinti, kad Stalino ir Hitlerio draugystės laikais,  
Vokietija ir SSSR iš tikro tampriai bendradarbiavo. Vokietijos ir SSSR aeroklubų skirtumas buvo tik
tas , kad pas vokiečius skraidanti technika  yra visuomeninės arba privati nuosavybė, kai 
sovietiniuose aeroklubuose turėjome tik valstybei priklausančius aparatus. Dar nustebino tai, kad ten 
pagrindinis dėmesys  skiriamas vaikams ir jaunimui, o siekti aukšto sportinio meistriškumo  ir 
garsinti save bei valstybę galima buvo tik už savo asmeninius ar rėmėjų pinigus.

 Kai SSSR sugriuvo, buvau išrinktas į Lietuvos aeroklubo vadovybę ir sportinės 
aviacijos visuomenei pasiūliau aviacijos sportą Lietuvoje vystyti Vokietijos pavyzdžiu, pagrindinį 
dėmesį  skiriant vaikams ir jaunimui,  o aukštą sportinį meistriškumą palikti kiekvieno sportininko 
asmeniniu reikalu. Tačiau mūsų valstybė per KK ir SP departamentą masiškumo neremia, todėl 
sportinės aviacijos visuomenei teko pasirinkti   aukšto sportinio meistriškumo koncepciją be 
masiškumo , kai  valstybės pinigai skiriami   už iškovotus medalius., vaikų ir jaunimo aviacinį 
auklėjimą paliekant nuošalėje be konkretaus finansavimo.

Kadangi masiškumas  užmirštas,  rezultatai apverktini. Solidaus amžiaus sportininkai 
sukaupė skaitlingas  medalių kolekcijas, tačiau Lietuvos mokyklose liko tik keliolika  
aviamodeliavimo būrelių,  o milžiniškas aeroklubų potencialas, kurio gali pavydėti daug pasaulio 
valstybių, ypač sklandymo srityje, išnaudojamas minimaliu pajėgumu. Negana to daugelyje 
aeroklubų veikla tik imituojama, o psiaudo aviatoriai – jurbarkiečiai, išgrobstę ir sunaikinę savo 
aeroklubą, tą patį padarė ir su kaimyniniu Šakių rajono Valenčiūnų aeroklubu.

 
Tai   priežastys, dėl kurių Lietuvos visuomenė  aviatoriams tapo abejinga. Medaliai 

labiausiai reikalingi  sporto  institucijų valdininkams ir tik labai mažam visuomenės procentui, ypač 
nedžiugina tie  medaliai, kuriuos iškovojo pagyvenusio amžiaus sportininkai, pasinaudoję 
visuomenės lėšomis su „kilniu“ tikslu pagarsinti Lietuvą.

Lietuvą gali išgarsinti aukštas pragyvenimo lygis, mažas bedarbystės ir emigracijos 
procentas, padorūs atlyginimai ir pensijos. Tai pasiekti galima tik  nuo mažų dienų ugdant 
visuomenės mentalitetą,  kur sporto masiškumas, ypač aviacinio , taipogi turi  didžiulę reikšmę.

Prie visų ligų, kuriomis Lietuva serga, aukšto sportinio meistriškumo,  o ne masiškumo
finansavimas rodo dar vieną valstybės ligą  ir sporto vystymo srityje. Tai akivaizdus valdininkijos 
trumparegiškumas su paslėpta korupcija, kuri tarp Europos valstybių yra nuolatinių lyderių 
pozicijoje. Mano supratimu, aukšto sportinio meistriškumo koncepcija yra parazitinė ir visuomenei 
pražūtinga.



Pažabojus valdininkijos korupciją, atrišus rankas verslui ir visuomenės mentaliteto  
visapusiškam ugdymui nuo pat gimimo, medaliai plauks savaime, kaip  kaimyninėse Skandinavijos  
ir kitose pažangiose pasaulio valstybėse.

Tam išnaudokime ir aviacijos šventės kaimo vietovėse , kur mažame aukštyje virš 
karvių ganyklos besivartantis akrobatinis lėktuvas sužavi visas amžiaus grupes, o kiekvienas vaikas 
užsidega noru nors šiek tiek prisiliesti prie aviacijos ir tai palieka pėdsaką visam gyvenimui.
Tuo įsitikinau šalia gimtojo rajono miestelių suorganizavęs keletą mažų aviacijos švenčių, po kurių 
tik pareiškus ketinimus organizuoti aeroklubą gimtinėje, atsirado 5 ha sklypas aerodromui, žmonės 
suaukojo medžiagas angarui, o trijose mokyklose įsteigti aviamodeliavimo ir vaikų sklandymo 
būreliai, kuriuo lankyti pareiškė norą apie 150 vaikų.

Kiekviena Lietuvos mokykla turi gerai įrengtas technologijų  klases. Kad  darbų 
mokytojas nueitų vaikų trokštama aviamodeliavimo kryptimi, belieka tik jam padidinti atlyginimą. 
Tam papildomų lėšų nereikia. Kiekvienas mokytojas turi teisę vesti kokį nors pasirinktą papildomo 
ugdymo būrelį ir prie atlyginimo prisidurti 100 litų, todėl papildomas ugdymas pasidarė popierinis. . 
Tuos 100 litų priedus atidavus keliems tikrai dirbti norintiems mokytojams, mokyklose atsirastų keli 
pilnaverčiai būreliai, tame tarpe ir aviamodeliavimo.

Papildomų lėšų nereikia ir tam, kad pedagoginių įstaigų technologijų katedrų , 
ruošiančių darbų mokytojus, dėstytojų etatus  užimtų mūsų auksarankiai aviakonstruktoriai, puikiai 
įvaldę  šiuolaikines technologijas ir jų teoriją.

Pats patraukliausias ir labiausiai visuomenę žavintis yra parodomasis akrobatinis 
skraidymas mažuose aukščiuose. Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos galimybių gali 
pavydėti daug pasaulio valstybių, tame tarpe net Vokietija su Japonija. Tačiau mūsų akrobatai jau 
trečias dešimtmetis varžybas organizuoja tik akrobatinių lėktuvų dislokacijos aerodromuose, kur 
galvos į dangų jau niekas nepakelia, kur akrobatinis skraidymas jau tapo visuomenę erzinančiu 
reiškiniu ir tiesiogine ir perkeltine prasme., nes pats brangiausias sportas pasaulyje teikia džiaugsmą 
tik mažam akrobatų ir teisėjų būreliui, o  tai  taipogi yra parazitinės aukšto sportinio meistriškumo 
koncepcijos pasekmė. Solidaus amžiaus lakūnai-akrobatai  vis dar nepakeičiami, o jų prakaitu 
pasiektą meistriškumą ir tam išleistas milžiniškas pinigų  sumas pateisina ne visuomenės, ypač vaikų
ir jaunimo,  džiaugsmas, o krūvos medalių, dūlėjančių stalčiuose.

Negeresnė padėtis  ir sklandymo sporte, kur  pasaulinio lygio žvaigždės medalius  
skaičiuoja šimtais. Tai nėra blogai, tokių esama daugelyje pasaulio valstybių, tačiau  jeigu vaikas ar 
jaunuolis dėl brangumo negali išmokti skristi sklandytuvu, toks medalių skaičius  jau yra nepadorus, 
ypač tuo atveju, jeigu ne asmeniniai,  o valstybės pinigai investuoti į medalius, kurie glosto  tik 
medalių savininko savimeilę.

Savo patyrimu galiu patvirtinti, kad kiekvienas vaikas, pamatęs  savarankiškai vaikišku
sklandytuvu skrendantį berniuką ar mergaitę, aviamodeliavimo būrelio vadovui ar darbų mokytojui 
pasiūlius, tuoj pat  užsidega noru savo rankomis  pasigaminti pvz. vaikiško sklandytuvo  kopiją ir tai 
yra aviamodeliavimo , o gal ir aviacinio hobi visam gyvenimui pradžia. Tarp tūkstančių vaikų atsiras
ir aukštą sportinį meistriškumą siekiančių aviamodeliuotojų, tačiau jiems už medalius reikėtų mokėti
tik jų karjeros pradžioje, o tas palyginus nemažas sumas, skiriamas aviamodeliavimo federacijai, 
nukreipti aviamodeliavimo masiškumo linkme.
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