
KAASK valdybos posėdžio protokolas Nr. 2016-03 

 

2016 m. spalio 2 d., 13:30 – 16:00 val. 

 

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

 

Dalyvauja: A. Klimašauskas, V. Kukčikaitis, M. Bykovas, D.Liaugaudas, E. Gramšas, V. Sabeckis. 

Kvorumas yra. 

 

Darbotvarkė: 

1. Direktoriaus ataskaita už praėjusį laikotarpį.  

2. Pasirengimas JWGC2017, veikla žiemos sezono metu. 

3. Kiti klausimai. 

 

Nutarimai. 

 

1. Direktoriaus ataskaita už praėjusį laikotarpį. Nutarta: 

a. Iki 2016-10-08 reikalinga papildyti ataskaitą detalizuojant VšĮ „Debesota“ veiklą pagal 

pajamas ir kaštų centrus. 

b. Iki metų pabaigos pervesti visus tam skirtus pinigus į garantinio fondo sąskaitą. Šioje 

sąskaitoje bus kaupiamos aviacinės technikos atnaujinimo fondo lėšos. Iki sekančio 

visuotinio susirinkimo turi būti parengta detali garantinio ir aviacinės technikos 

atnaujinimo fondo pajamų ir išlaidų ataskaita. 

 

2. Pasirengimas JWGC2017, veikla žiemos sezono metu. Svarbiausi klausimai ir nutarimai: 

a. Vietinio internetinio tinklo sutvarkymas.  

 Nutarta pastatyti naują tinklo įrenginių spintą Debesotoje bei markiruoti visus 

laidus. Tai planuojama padaryti per rudeninę ir pavasarinę talkas. Atsakingi 

A.Klimašauskas ir M.Bykovas. 

 Perkalbėti patyrusiais su interneto tiekėjais dėl didelio kiekių klientų galinčios 

aptarbauti WiFi įrangos įsigijimą arba nuomą jaunimo pasaulio čempionatui. 

Atsakingas D.Liaugaudas. 

b. Būtina paleisti JWGC interneto svetainę iki 2016-12-31. Ieškomas jaunuolis iš klubo 

narių tarpo kuris tuo rimtai užsiimtų. Klausimą kuruoja V.Kučikaitis. 

c. Būtina sutvarkyti klubo elektros laidų sistemą. Atsakingas V.Sabeckis. 

d. JWGC pravedimui iš anksto turi būti surinkta pagrindinių sričių vadovų komanda: 

1. Starto/svėrimo komandos vyresnysis; 

2. Ofiso vadovas; 

3. Sporto direktorius; 

4. Vyr. teisėjas; 

5. IT specialistas 

 

3. Dėl AN-2 lėktuvų perdavimo Šiaulių aeroklubui. Valdyba pritarė šiam veiksmui. Direktorius 

aptars perdavimo sąlygas. 

 

4. Dėl klubo sklandytuvų paskirstymo 2017 m. sezonui. Tai numatoma atlikti iki 2016-11-01. 

 

5. Dėl paskolos labdaros ir paramos fondui „Suteik sparnus“. Valdyba pritarė dėl 10 t.eurų 

paskolos suteikimo iki 2017 metų gruodžio 31 d. Tam turi būti sudaryta sutartis tarp KAASK ir 



fondo numatant sklandytuvo Pegase užstatymą kaip paskolos garantą. Atsakingi už sutarties 

parengimą D.Liaugaudas ir V.Sabeckis. Prieš pasirašant sutartis turi būti pristatyta ir suderinta 

su klubo valdybos posėdyje. 

 

Posėdžio pirmininkas 

A. Klimašauskas 

 

Valdybos nariai 

V. Kukčikaitis 

M. Bykovas 

D. Liaugaudas 

E. Gramšas 

 


