
 

KAASK valdybos posėdžio protokolas Nr. 2018-01 

 

2018 m. kovo 11 d., 13:00 – 16:00 val. 

 

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

 

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

Kvorumas yra. 

 

Darbotvarkė: 

1. KAASK veiklos nuostatų ir KAASK orlaiviu priežiūros ir draudimo nuostatų svarstymas 

2018 metams. 

2. Dėl „OGN tracking“ sistemų pastatymo klubo sklandytuvuose ir lėktuvuose. 

3. Dėl Debesotos dalininkų. 

 

Nutarimai. 

1. KAASK veiklos nuostatų ir KAASK orlaiviu priežiūros ir draudimo nuostatų svarstymas 

2018 metams. Nutarta: 

a. Klubo nario mokestis – 100 €, moksleiviams ir studentams iki 25 m. – 50 € (patvirtinta 

klubo narių visuotiniame susirinkime). Klubo stojamasis mokestis 200 € (100 € 

moksleiviams ir studentams iki 25 m). 

b. Mokestis už pakilimą lėktuvu – 3.5 €/100 m klubo ir 5.0 €/100 m kitų Lietuvos 

sklandymo klubų nariams ir klubo nariams suspendavusiems savo narystę klube, 

8 €/100 m klubo nariams suspendavusiems savo narystę klube skraidantiems nuosavais 

sklandytuvais. 

c. Mokestis už pakilimą autoišvilktuvu: 6 € pakilimas klubo nariams, 8 € pakilimas kitų 

Lietuvos sklandymo klubų nariams ir klubo nariams suspendavusiems savo narystę 

klube. 

d. Aviacinės technikos atnaujinimo fondo mokestis – 2.5 €/val. skraidant klubo 

sklandytuvu. Mokestis mokamas sezono pabaigoje iki einamų metų lapkričio 1 d. Šio 

fondo kaupimui atidaroma nauja sąskaita. Jeigu klubo sklandytuvu skraidoma kituose 

klubuose (pvz. čempionatų ir kitų varžybų metu), su sklandytuvu skraidęs klubo narys 

privalo deklaruoti klubo direktoriui (galima ir e-paštu) priskraidytas valandas. 

e. Sklandytuvo nuoma svečiams-rėmėjams ir klubo nariams suspendavusiems savo narystę 

15 €/val. arba 60 €/diena sklandytuvais L-13 „Blanik“ ir „Puchacz“, 20 €/val. arba 

80 €/diena sklandytuvais LAK-12, Jantar 2b ir Jantar Std. ir 30 €/val. arba 120 €/diena 

LAK-20. 

f. Įkainiai svečiams-rėmėjams: 

 Pramoginis skrydis sklandytuvu: trukmė: 15-30 min., pakilimas lėktuvu, kaina 

75 €. 

 Apžvalginis skrydis sklandytuvu: trukmė: 5-8 min., aukštis 300-400 m., pakilimas 

autoišvilktuvu, kaina – 30 €. 

 Mokomasis skrydis sklandytuvu: trukmė: 30-45 min., aukštis 1000 m., pakilimas 

lėktuvu, kaina 90 €. 

 Akrobatinis skrydis sklandytuvu: Trukmė: apie 20 min., pakilimas – lėktuvu, 

kaina – 90 €. 

 Apžvalginis skrydis lėktuvu: trukmė: 10 min., kaina – 50 € / 3 asmenims. 



 Pervedusiems 2% pajamų mokesčio einamais metais suteikiamas apžvalginis 

skrydis sklandytuvu. 

g. Klubo nariai gali paskraidinti savo šeimos narius klubo nario kainomis, o tai pat 

sklandytojus turinčius galiojančią mokinio arba sklandytojo licenciją. 

h. Buksiravimasis lėktuvu iš aikštelės klubo nariams – 2 €/1 km (skaičiuojamas atstumas 

nuo aerodromo iki aikštelės). Jeigu keli pilotai paimami iš tos pačios aikštelės vienu 

lėktuvu, t.y. pusiaukelėje atkabinant ir vėl grįžtant lėktuvui į aikštelę, mokestis 

išdalinamas visiems po lygiai tokia tvarka:  
 

(atstumas iki aikšt. x 2 €/km + 2-o ir kitų pakėlimo aukštis x 3.5 €/100m) / pilotų sk. 

 Pvz. 5 pilotai nutūpė Alytaus aerodrome: 

 (28 km x 2 €/km + 4 x 800m x 3.5 €/100m) / 5 = 33.6 €. 

i. Metinis mokestis klubo nariams už namelius priklausomai nuo bendrojo ploto - 4,0 €/m
2
 

(įskaičiuojant verandas) ir bendrabučius priklausomai nuo tenkamo gyvenamo ploto - 

3,0 €/m
2
 arba 3 €/para asmeniui, Alytaus tipo namelyje – 5 €/para asmeniui. 

j. Atskirai privaloma apsimokėti už suvartota elektrą pagal kontrolinį elektros skaitiklį. 

Gyvenantys bendrabučiuose dalinasi pagal bendrą skaitiklį. 

k. Gyventojai gyvenantys klubo nameliuose ir bendrabučiuose privalo palikti atsarginį 

raktą direktoriui arba įgaliotam asmeniui. Klubo valdyba turi teisę patikrinti namelį. 

Netvarkingi nameliai ir bendrabučių kambariai bus priskiriami kitiems klubo nariams. 

l. Infrastruktūros palaikymo mokestis – 100 €. Klubo nariai gali atgauti 50 € įmokėtos 

sumos skraidymams jeigu atidirbo klubo naudai 16 val. Klubo visuotinės talkos ir 

darbas prie priskirtos aviacinės technikos nėra įskaičiuojamos. Darbus derinti su 

direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu. 

m. Jeigu klubo narys papildomai dirba klube, jam kompensuojama pakilimo aukščiu arba 

pakilimais autoišvilktuvu. Darbus derinti su direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu. 

n. Skraidantiems klubo sklandytuvais – 20 € už sklandytuvo TSP ir radijo ryšio licenziją. 

o. Nustatomos tokios kasko draudimo sumos: L-13 „Blanik“ – 6.000 €, Jantar standard, 

LAK-12, Jantar 2b, Cirrus – 10.000 €. Visa informaciją apie draudimą pateikiama 

KAASK orlaiviu priežiūros ir draudimo nuostatuose 2018 m. kovo mėn. 11 d. V05. 

p. Klubo nariai privalo įsigyti bent 1000 m pakilimo lėktuvu arba 5 pakilimų 

autoišvilktuvu taloną prieš skraidymų pradžią, o taip pat sumokėti visas skolas už 

praeitą sezoną. Klubo nariams skolingiems už praeitą sezoną nebus leidžiama skristi 

naujo sezono metu. Visi mokesčiai turi būti mokami sezono pradžioje kartu su 

klubo nario mokesčiu. 

q. Privačių sklandytuvų arba lėktuvų laikymo klubo angare mokestis 1.5 €/para klubo 

nariams, kitiems 2.0 €/para. Privataus sklandytuvo ar priekabos laikymas angare 

skraidymo sezono metu 135 €/sezonui, žiemos metu (išrinkto arba priekaboje) – 60 €. 

r. Dėl klube dirbančių žmonių mokesčių ir „Debesotos“ paslaugų įkainių klubo nariams: 

 Toliau išvardinti klubo nariai yra atleidžiami nuo infrastruktūros mokesčio, 

darbadienių, bei gauna 90 € kompensaciją kitiems mokesčiams: A.Barkauskas, 

P.Kapilioras, V.Kukčikaitis, V.Birbalas, R.Kalinauskas, J.Janušauskas, 

A.Bukevičius, L.Šiupinys, V.Sabeckis, E.Lasauskas, I.Bykovas, P.Bėta., O. 

Travkinas., D.Liaugaudas, V.Venskus, E.Gramšas. 

 Autoišvilktuvo operatoriams skiriamos 1 €/ išvilkimas kompensacijos klubo 

mokesčiams. Skrydžių koordinatorius gauna 17 €/diena kompensaciją klubo 

mokesčiams. 

 VšĮ „Debesota“ kavinėje klubo nariams taikoma 10% nuolaida išankstinio 

atsiskaitymo atveju (min. išankstinė suma 50 €). Tai pat klubo nariams taikomos 

papildomos nuolaidos kavai, arbatai ir dienos pietums. Pasinaudojimas dušu 

1 €/žmogui, sauna – 12 €/val. 



 Klubo baseino ir kitų sporto įrenginių eksploatavimo tvarka ir mokesčiai: 

c) Baseino mokestis 3 € mėnesiui arba 1 € dienai klubo nariui ir jo šeimos 

nariams. Klubo narių vaikams iki 14 m. nemokamai. 

d) Kitos sporto aikštelės (tinklinio, teniso, krepšinio) klubo nariams yra 

nemokamos laisvu metu. Lėšos sporto aikštelių priežiūrai bus renkamos iš 

nuomos klubo svečiams. 

 

2. Dėl „OGN tracking“ sistemų pastatymo klubo sklandytuvuose ir lėktuvuose. Nutarta: 

a. Pastatyti OGN tracking sistemas visuose klubo sklandytuvuose ir lėktuvuose klubo 

sąskaita. 

b. Mokomuosiuose sklandytuvuose ir lėktuvuose instaliavimą atliks klubo darbuotojai, 

priskirtuose sportiniuose sklandytuvuose tai turi atlikti patys klubo nariai. 

 

3. Dėl Debesotos dalininkų. Nutarta: 

a. Siūlyti LSSF perleisti savo dalį KAASK kompensuojant buvusius įnašus. 

 

Posėdžio pirmininkas: A. Klimašauskas 

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

 


