
KAASK valdybos posėdžio protokolas Nr. 2017-05 

 

2017 m. spalio 1 d., 13:40 – 17:00 val. 

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

Dalyvauja: A. Klimašauskas, V. Kukčikaitis, D. Liaugaudas, V. Motūza, V. Sabeckis. Kvorumas yra. 

Darbotvarkė: 

1. Direktoriaus ataskaita už praėjusį laikotarpį. 

2. 2017 m. sezono aptarimas. 

3. Kiti klausimai. 

Nutarimai. 

1. Direktoriaus ataskaita už praėjusį laikotarpį. Nutarta: 

a. Direktorius pristatė preliminarią finansinės veiklos ataskaitą. Galutinė ataskaita bus 

pateikta metų pabaigoje. 

b. Papildomas nutarimas dėl KAASK veiklos nuostatų punkto papildymo: „f. Klubo nariai 

gali paskraidinti savo šeimos narius klubo nario kainomis, o tai pat sklandytojus 

turinčius galiojančią mokinio arba sklandytojo licenciją.“ 

c. KAASK orlaivių priežiūros ir draudimo nuostatų papildymas (bus tvirtinama 

visuotiniame surinkime):  

i. Minimali suma laikoma draudimo fonde keičiama į 30.000,00 €. Siekiama 

pritraukti drausti klubo narių privačius orlaivius. 

ii. Nuo 2018 m. sumažinamas metinis kasko draudimo mokestis: 80 €/metams 

visiems klubo nariams skraidantiems klubo orlaiviais. 

iii. Jei sklandytuvas yra nuomojamas kitų klubų nariams ar svečiams, jis turi būti 

apdraustas kasto draudimu draudimo bendrovėje. Sklandytuvo nuomotojas prieš 

kildamas turi įmokėti frančizės dydžio depozitą. 

iv. Draudimo fonde gali būti draudžiami ir klubo narių privatūs orlaiviai. Draudimo 

įmokos dydis ir draudimo suma nustatoma proporcingai klubo orlaivių draudimo 

sumai. Draudimas galioje tik tuo atveju, jei įvykis atsitiko skrendant klubo 

nariui. 

2. 2017 m. sezono aptarimas. Nutarta: 

a. Paraiškas Europos ar Pasaulio sklandymo čempionatų pravedimui Pociūnuose teiksime 

ne anksčiau kaip 2021 metams. 

b. Planuojame 2018 m sezonui nusipirkti geresnės skridimo kokybės (maks. L/D>35) 

dvivietį sklandytuvą (~20.000 €). Prašome klubo narių teikti pasiūlymus, padėti stebėti 

rinkoje pasirančius variantus. 

c. Vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelės (praeito posėdžio nutarimas) bus įrengtos iki 

2018 m sklandymo sezono pradžios. 

3. Kiti klausimai. Nutarta: 

a. Mokinių į skraidymo mokyklą priėmimas vyks, 2017 m. lapkričio 4 d. 12:00. 

b. Sekantis valdybos posėdis 2017 m lapkričio 4 d. 14:00. Pagrindinis klausimas: 

skandytuvų paskirstymas 2018 m sezonui. 

 

Posėdžio pirmininkas: A. Klimašauskas 

Valdybos nariai: V. Kukčikaitis, D. Liaugaudas, V. Motūza 


