
 

KAASK valdybos posėdžio protokolas Nr. 2018-02 

 

2018 m. lapkričio 10 d., 13:00 – 18:00 val. 

 

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

 

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

 

Darbotvarkė: 

1. Direktoriaus ataskaita už praėjusį laikotarpį. 

2. 2018 m. sezono aptarimas: 

a. Klubas, kaip mokymo organizacija: rezultatai, kitų metų veiklos planavimas, 

instruktoriai, technika. 

b. Kita klubo veikla: varžybos, vaikų sklandymas, skrydžių sauga, bendruomeninė 

veikla – kaip mums sekėsi, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ar pasikoreguoti. 

3. Kokiuose projektuose galėtume sudalyvauti, kad pritraukti lėšų į klubą kiek atšylant 

KKSD požiūriui dėl galimų investicijų ar kitas lėšas. 

4. Kito valdybos posėdžio laikas ir klausimai. 

 

Nutarimai. 

1. Direktoriaus ataskaita už praėjusį laikotarpį. Nutarta: 

a. Siekiant sumažinti buhalterinės apskaitos darbus, stojamasis ir nario mokesčiai bus 

priimami tik bankiniu pavedimu. 

b. Išanalizavus įvykusį aviacinį įvykį kurio metu buvo sugadintas sklandytuvas LAK-12 

(CW) nustatyta, kad incidentas įvyko ne dėl pilotų kaltės. Nesant kaltininko frančizės 

mokestis nebus mokamas į draudimo fondą. 

c. Ženkliai išaugus šiukšlių išvežimo kaštams (~200 EUR/mėn.) direktorius įpareigojamas 

išanalizuoti situaciją kaip atpiginti ir pateikti pasiūlymą kaip surinkti mokesčius iš šia 

paslauga besinaudojančių klubo narių ir kitų gyvenančių šalia aerodromo. 

2. Klubas, kaip mokymo organizacija: rezultatai, kitų metų veiklos planavimas, 

instruktoriai, technika. Nutarta: 

a. Suaktyvinti priėmimo į skraidymo mokyklą reklamą socialiniuose tinkluose, tai pat 

pakoreguoti klubo internetinę svetainę. 

b. Direktoriui pasirūpinti instruktoriais ir technika. 

3. Kita klubo veikla: varžybos, vaikų sklandymas, skrydžių sauga, bendruomeninė veikla – 

kaip mums sekėsi, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ar pasikoreguoti. Nutarta: 

a. Parengti principinius nuostatus ir nuo kitų metų pravesti vienos savaitės klubo taurės 

varžybas su solidžiu priziniu fondu. Varžybos bus vykdomos rugpjūčio pradžioje ar kitu 

laisvu nuo varžybų laikotarpiu. Tai bus papildomos klubo varžybos, o A.Ruko taurė 

išliks kaip jau įprasta. 

b. Nuo kitų metų nutarta atskirti pavasarines/rudenines talkas nuo atidarymų/uždarymų. 

Per talkas klubo sąskaita bus suorganizuoti pietūs. Atidarymai ir uždarymai vyks 

atskirai. Šventine programa, maistu, jo pasiruošimu rūpinsis patys klubo nariai. 

4. Kokiuose projektuose galėtume sudalyvauti, kad pritraukti lėšų į klubą kiek atšylant 

KKSD požiūriui dėl galimų investicijų ar kitas lėšas. Nutarta: 

a. Buvo iškelta idėja rašyti paraišką aukšto lygo dviviečio (pvz. motorizuoti DuoDiscus) 

sklandytuvo įsigijimui, tačiau išdiskutavus nuspręsta sutvarkyti turimą LAK-20 



sklandytuvą, įtraukti į klubo pramoginius skrydžius „mokomąjį skridimą maršrutu 

(~200 EUR/skridimas). Iš surinktų lėšų 25% skirti klubo nariui prižiūrinčiam šį 

sklandytuvą ir kuris laikys jį parengtą keleivių paskraidinimui viso sezono metu. 

5. Dėl kito valdybos posėdžio. Nutarta: 

a. Kitas valdybos posėdis įvyks 2018 m. gruodžio 8 d. 13:00 val. “Debesotoje”. 

b. Bus svarstoma technikos priežiūros, remonto klausimai (kviečiamas klubo inžinierius) 

bei sklandytuvų paskirstymas 2019 m sezonui. 

 

Posėdžio pirmininkas: A. Klimašauskas 

Valdybos nariai: D. Liaugaudas, V. Motūza. 

 


