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2013 m. rugsėjo 26 d. 

 

Valdyba sudaro: V. Kukčikaitis, M. Bykovas, V.Venckus, E. Gramšas, A. Klimašauskas. 

 

Dalyvauja: V. Kukčikaitis, M. Bykovas, V.Venckus, A. Klimašauskas, V. Sabeckis. 
Kvorumas yra. 

 

Darbotvarkė: 

1. Direktoriaus ataskaita už praėjusį laikotarpį. 

2. Įsigyto klubo žemės sklypo pardavimo proceso/sąlygų suderinimas.  

3. 1-ojo namelio nuomos klubo nariams sąlygų aptarimas.  

4. Sklandytuvų remonto dirbtuvių (buvusios akumuliatorinės vietoje) įrengimo pabaigimas. 
Klubo inžinieriaus kabineto remontas. 

5. Sezono uždarymo renginių aptarimas.  

6. Kiti klausimai (LSF tarybos posėdis, darbai žiemą, internetinis puslapis ir kt.). 

 

Nutarimai. 

 

1. Direktoriaus ataskaita už praėjusį laikotarpį: 

a. Direktorius pateikė valdybai detalią finansinę ataskaitą apimančią KAASK, 
Debesotą ir KAASK orlaivių draudimo fondą. Neaudituotais duomenimis, 
neskaitant klubo skirtų lėšų, draudimo fonde per metus surinkta apie 14 t. litų. 
Klubo narių įsiskolinimo sąrašas bus paskelbtas iki sezono uždarymo renginio. 

 

2. Įsigyto klubo žemės sklypo pardavimo proceso/sąlygų suderinimas. Nutarta: 

a. Klubo įsigytas žemės sklypas pritarus valdybai bus parduodama aktyviems klubo 
nariams (žr. planą priede). Pagrindiniais aktyvumo kriterijais laikoma skraidymai 
klube ir/arba aktyvus dalyvavimas klubo gyvenime. 

b. Norintis įsigyti sklypą klubo narys privalo pateikti parašymą ir motyvacinį laišką 
valdybai iki 2013 m. spalio 31 d. (prašymą perduoti ir dėl kainos pasiteirauti klubo 
direktoriaus). Vienas klubo narys gali įsigyti tik vieną sklypą. Ypatingi atvejai 
(pvz. jeigu neatsiras norinčių įsigyti vieną ar kitą sklypą) bus svarstomi atskirai. 

c. Surinkti prašymai bus tvirtinami valdybos posėdyje 2013 m. lapkričio mėn. 

d. Jeigu į vieną sklypą pretenduos du ar daugiau klubo narių, sklypas bus 
parduodamas didesnę kainą pasiūliusiam pirkėjui. 

e. Sklypuose esantys klubo nameliai yra valstybės nuosavybė. Juos įsigyti, griauti ar 
modifikuoti galima tik LR įstatymų ir/arba Vyriausybės numatyta tvarka. 

 

3. 1-ojo namelio nuomos klubo nariams sąlygų aptarimas. Nutarta: 

a. Klubo nariai kviečiami pateikti valdybai prašymus 1-ojo klubo namelio ilgalaikiai 
nuomos sutarčiai sudaryti (namelyje galima įrengti iki 3-4 butų). 



b. Klubo narys turės savo lėšomis susiremontuoti namelį. Kitos namelio nuomos 
sąlygos bus aptariamos pasirašant sutartį. 

 

4. Sklandytuvų remonto dirbtuvių (buvusios akumuliatorinės vietoje) įrengimo 
pabaigimas. Klubo inžinieriaus kabineto remontas. Nutarta: 

a. Praplėsti dirbtuves į angaro pusę, kad būtų galima sutalpinti LAK12 sklandytuvo 
sparnus. 

b. Tam tikslui atlaisvinti vietą angare sukabinant „Blanik“ sparnus ant diržų (panašiai 
kaip tai paryta Paluknio aerodromo angare). 

c. Klubo lėšomis suremontuoti inžinieriaus kabinetą kartu paverčiant jį nedidele 
techninio mokymo klase: apšildant, atliekant vidinę apdailą, nuperkant reikiamus 
baldus. Inžinieriaus V.Birbalo prašome pateikti eskizinį projektą ir pageidavimus. 

 

5. Sezono uždarymo renginių aptarimas. Nutarta: 

a. Sezono uždarymas vyks š.m. spalio 19 d. (šeštadienį).  

b. Renkamės 10 val. rudeninei talkai (darbai angare, aplinkos tvarkymas ir kt.) 

c. Linksmai padirbėjus šventinis vakaras ir A.Ruko taurės varžybų nugalėtojų 
apdovanojimas (~17:00) Debesotoje. Bus galimybė norintiems pasišildyti 
atnaujintoje klubo pirtyje. 

 

6. Kiti klausimai (LSF tarybos posėdis, darbai žiemą, internetinis puslapis ir kt.). 
Nutarta: 

a. LSF tarybai KAASK siūlo pravesti visus 2014 m. Lietuvos sklandymo 
čempionatus Pociūnų aerodrome. 

b. Iki kito sezono norime atnaujinti savo internetinį puslapį „pociunai.lt“. Kas galite 
prisidėti prašome informuoti Artūrą. 

c. Žiemą bus surengtas geros (gaila kiek pamirštos) tradicijos sklandymo seminaras. 
Kviečiame prisidėti. 

 

 

Posėdžio pirmininkas 

A. Klimašauskas 

 

Valdybos nariai 
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V. Venckus 

M. Bykovas 

 

 



Priedas prie KAASK valdybos protokolo Nr. Nr. 2013-4 

 

PARDUODAMO KLUBO SKLYPO SCHEMA 

 

 
 

Pastaba: raudonais skaičiais pažymėti sutartiniai sklypų numeriai (viso 14 sklypų) 
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