
   
 

 
 

 

 

 

Už aukštus sportinius pasiekimus, bei nuopelnus aviacijos sportui apdovanojami: 

LAK garbės I – ojo laipsnio ženklu: 

 Rimutis PAUŽUOLIS (Nr.013) – Aviamodelių sporto meistras, Respublikinės 

kategorijos teisėjas ir treneris 

 

LAK garbės II – ojo laipsnio ženklu: 

 Rimas KOSTIUŠKEVIČIUS (Nr. 07) – Už ilgametę veiklą ir aukštus sportinius 

pasiekimus oro balionų sporte. 

 

LAK garbės III – ojo laipsnio ženklu: 

 Maksimas TIMOFEJEVAS (Nr. 46) – Pasaulio čempionas kosminių modelių S1B 

klasėje. 

 Roman PODVINSKIJ (Nr. 47) – už nuopelnus parašiutų sportui ir aukštus sportinius 

pasiekimus. 

 Rolandas BUIVYDAS (Nr. 48) - už nuopelnus parašiutų sportui ir aukštus sportinius 

pasiekimus. 

 Sigitas AUGUSTAUSKAS (Nr. 49) - už nuopelnus parašiutų sportui ir aukštus 

sportinius pasiekimus.  

 Igoris BYKOVAS (Nr. 50) – už ilgametę veiklą vaikų sklandymo sporte. 

 

LAK medaliu už nuopelnus aviacijos sportui: 

 Rokas KOSTIUŠKEVIČIUS (Nr. 158)  - I – ojo Pasaulio jaunimo karšto oro balionų 

čempionas. 

 Daiva RAKAUSKAITĖ (Nr. 159)   – Europos moterų karšto oro balionų čempionato 

vicečempionė. 

 Mykolas TREIKAUSKAS (Nr. 160) – Pasaulio vicečempionas kosminių modelių S1B 

ir S9A klasėse. 

 Donatas PAUŽUOLIS (Nr. 163)   – Pasaulio viečempionas radijo valdomų akrobatinių 

aviamodelių (F3P klasė) čempionate. 

 Jolanta ROMANENKO (Nr. 164) – Europos parasparnių tikslaus nusileidimo 

čempionato, moterų įskaitoje vicečempionė. 

 Jurijus JAKOVLEVAS (Nr. 165) – Už ilgametę veiklą ir aukštus sportinius 

pasiekimus parasparnių sporte. 

 Gintautas VARNAGIRIS (Nr. 166) – už ilgametę veiklą ir parašiutinio sporto 

rezultatus. 
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 Vytautas SKRIPKAUSKAS (Nr. 167) - už parašytą knygą apie Šiaulių regiono 

aviacijos sporto kūrimą. 

 Zigmas VOVERIS (Nr. 168) -  už ilgametę veiklą  parašiutių sporte.   

 Konstantinas ŠLUINSKIS (Nr. 169)  - už nuopelnus parašiutų sportui. 

 

LAK reiškia Padėką: 

 Raimondui PUNDINUI – užėmusį 3 komandinę vietą Pasaulio motoparasparnių 

čempionate. 

 Mindaugui SKRUODŽIUI- užėmusį 3 komandinę vietą Pasaulio motoparasparnių 

čempionate. 

 Pauliui BURČIKUI - užėmusį 3 komandinę vietą Pasaulio motoparasparnių čempionate. 

 Dmitrij Aneičik - užėmusį 3 komandinę vietą Pasaulio motoparasparnių čempionate. 

 Artūrui Šmarlovskiui - užėmusį 3 komandinę vietą Pasaulio motoparasparnių čempionate. 

 Jurgiui STRAZDUI – už ženklų indėlį propoguojant ir vystant kosminių modelių sportą. 

 

 

LAK prezidentas         Jonas Mažintas 


