
 

 

KAASK valdybos posėdžio protokolas Nr. 2015-03 

 

2015 m. spalio 03 d., 13:00 – 19:00 val. 

 

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

 

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

A.Jonušas, V.Motūza. Kvorumas yra. 

 

Darbotvarkė: 

1. Direktoriaus ataskaita už praėjusį laikotarpį: finansiniai rezultatai, technikos klausimai, 

mokymo organizacijos veikla. 

2. Svečių vežiojimo taisyklių/tvarkos aptarimas. 

3. Ūkinių darbų organizavimo klube taisyklių/tvarkos aptarimas. 

4. Pasirengimas kitų metų pasaulio sklandymo čempionatui (pridedu FAI/IGC ataskaitą 

apie WGC2015 pravedimą). 

5. Kiti klausimai: S.Skalskio prašymas dėl draudimo išmokos. Dėl Debesotos ir užduočių 

skyrimo klubo nariams. 

 

Nutarimai. 

 

1. Direktoriaus ataskaita už praėjusį laikotarpį: finansiniai rezultatai, technikos klausimai, 

mokymo organizacijos veikla. Direktorius pateikė valdybai detalią ataskaitą. Valdyba 

ataskaitą apsvarstė ir patvirtino. Susiję nutarimai: 

a. Pociunai.lt svetainėje pateikti informaciją kiek viso kainuoja išmokti skraidyti. 

Direktorius pateiks sumas. Darius L. suformuos tekstą internetiniam puslapiui. 

b. Atskiriama klubas ir sklandymo mokykla. Atsiranda galimybė mokyti ne klubo narius. 

c. Susimokant už visą mokymo programą iš anksto gali būti pritaikoma nuolaida. 

d. Dėl vaikų stovyklos organizavimo. Idėja: renkti mokamą jaunųjų sklandytojų stovyklą. 

Svarstytina dieninė, savaitinė ar savaitgalinė stovykla. Direktorius turi pateikti 

pasiūlymą (paketą, programą) valdybai iki 2015-12-31. 

e. Direktorius ir kiti klubo ar Debesotos darbuotojai esat poreikiui laikinai gali apsigyventi 

laisvose klubo ar Debesotos patalpose (pvz. čempionatų metu, ar kitais ypatingais 

atvejais). V.Sabeckio sumokėtą sumą už pragyvenimą WGC2015 metu nutarta 

kompensuoti iš Debesotos lėšų. 

f. Skraidymų sezono pradžioje nebuvo paruošti R, CI, ir 01 sklandytuvai. Klubo nariai 

kuriems buvo priskirti šie turi pateikti pasiaškinimus klubo valdybai iki 2015-10-30. 

g. Iki 2015-10-17 klubo inžinierius turi pateikti klubo sklandytuvų defektų aktus.  

Iki 2015-10-11 klubo nariai turi sutvarkyti priskirtų sklandytuvų borto žurnalus. 

h. Privačių sklantuvų savininkai, kurie pagal klube galiojančią tvarką nemokamai laiko 

sklandytuvą angare, turi sudaryti sklandytuvo panaudos sutartį su klubu. 

2. Svečių vežiojimo taisyklių/tvarkos aptarimas. Nutarta: 

a. Savaitgaliais ir šventinėmis dienomis prioritetas suteikiamas suplanuotiems sportiniams 

ir mokomiesiems skrydžiams nuo 12:00 – 15:00. Jeigu klubo narys skraidymo vadovo 

prašymu turi leistis anksčiau nei po 60 min. po pakilimo, jam turi būti kompensuojama 

50% pakilimo kainos. 



b. Tiek interneto svetainėje tiek telefonu svečiai turi būti iš anskto informuojami apie 

galimą skrydžio vėlavimą, kad nepažeisti svečio lūkesčių. 

c. Dviviečių sklandytuvų laikas turi būti rezervuojamas ne anksčiau kaip dieną prieš ir ne 

vėliau kaip 10:30 einamosios dienos, informuojant klubo direktorių arba jo paskirtą 

asmenį. 

3. Ūkinių darbų organizavimo klube taisyklių/tvarkos aptarimas. Nutarta: 

a. Direktorius turi išsiaiškinti reikalavimus dėl darbų saugos taisyklių ir reikalavimų 

visuomeninės organizacijai ir pateikti pasiūlymą valdybai iki 2015-11-30. 

4. Pasirengimas kitų metų pasaulio sklandymo čempionatui. Nutarta: 

a. Direktorius pateiks temų ir darbų sąrašą iki 2015-10-17. Sąrašas su savanorių 

užsirašymo galimybe bus pakabintas klubo skelbimų lentoje. 

5. S.Skalskio prašymas dėl draudimo išmokos. Nutarta: 

a. Atskaičius frančizę, sumokėti prašomą sumą iš KAASK draudimo fondo lėšų. 

b. Pinigai gali būti išmokėti tik tada kai atlikti remonto darbai bus priimti klubo 

inžinieriaus ir direktoriaus pasirašant darbų priėmimo aktą. 

6. Dėl Debesotos atnaujinimo ir tvarkos. Nutarta: 

a. Sudėti grindines plyteles kavinėje. 

b. Direktoriui atkreipti dėmesį į higienos laikymasi Debesotos patalpose. 

c. Esant lankytojams kavinėje televizorius turi būti išjungtas arba gali būti transliuojamas 

sporto ar muzikinis kanalas nedideliu (foniniu) garsu. 

d. Kavinė turi aiškiau informuoti apie taikomas papildomas nuolaidas klubo nariams. 

e. Kavinėje, specialiai įrengtoje vietoje, klubo nariams bus galima pasidaryti arbatos ir 

kavos. Bus padėti puodeliai su klubo atributika. Kavą, arbatą ir cukrų bus galima gauti 

už savikainą (bus padėtas stiklinis indelis monetoms). Klubo nariai patys turės išsiplauti 

puodelius, sutvarkyti. 

7. Dėl užduočių skyrimo. Nutarta: 

a. Klubo nariams užduotis gali skirti tik klubo direktorius, inžinierius, skraidymo vadovas 

arba instruktorius. 

 

Posėdžio pirmininkas 

A. Klimašauskas 

 

Valdybos nariai 

V. Kukčikaitis 

M. Bykovas 

D. Liaugaudas 

 


