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Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo visuotinis narių susirinkimas 

2020-06-20 

Pociūnai 

 

PROTOKOLAS 

 

Surinkus duomenis žinoma, kad susirinkime iš 64 klubo narių dalyvavo 34 žmonės. Klubo 

nariui Dariui Liaugaudui paprašius buvo atliktas patikrinimas, po kurio pristatyta, kad 28 

visuotiniame susirinkime dalyvaujantys nariai yra susimokėję klubo nario mokesčius. 

Susirinkusiųjų vienbalsiai patvirtinta, kad susirinkimui pirmininkautų Artūras Klimašauskas, 

sekretoriautų – Mindaugas Juozas Vilkas. 

Pirmininkas pristatė šią susirinkimo darbotvarkę, kuri sekančiai buvo priimta vienbalsiai: 

1. Valdybos ataskaita; 

2. Klubo direktoriaus ataskaita; 

3. Revizijos komisijos ataskaita; 

4. Kiti klausimai ir diskusijos: 

a) dėl technikos paruošimo; 

b) klubo mokesčių tvirtinimas; 

c) klubo narių pasisakymai; 

d) sezono pradžios datos. 

5. Kiti klausimai. 

Darbotvarkė priimta vienbalsiai. 

Tolesnis protokolas bus paremtas pagal aukščiau paminėtą ir patvirtintą susirinkimo 

darbotvarkę. 

1. Valdybos ataskaita 

Valdybos ataskaitą už 2019 metus pristatė jos pirmininkas Artūras Klimašauskas. 
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Paminėta, kad valdybą sudaro šie jos nariai: Artūras Klimašauskas, Vytautas Birbalas, 

Donatas Gustaitis, Arnas Čeponis ir Mindaugas Juozas Vilkas. 

Paminėti revizijos komisiją sudarantys nariai: Vytautas Paulauskas, Eduardas Gramšas ir 

Renatas Samulėnas. 

Išvardinti šie svarbiausi esamos valdybos priimti nutarimai: 

1) KAASK veiklos nuostatų (nutarimų santraukos) sudarymas; 

2) Klubo technikos draudimo fondų nuostatų patikslinimas; 

3) Skraidymų dienos oficialių taisyklių organizavimo tvarkos aprašymas ir įtraukimas į 

nuostatus; 

4) Iš viešai prieinamo pažintinių skrydžių sąrašo išimti akrobatiniai skrydžiai; 

5) Nustatoma apžvalginio skrydžio kaina (sklandytuvą pakeliant į orą antžeminiu išviltuvu 

arba buksyruojant lėktuvu) - 45 EUR; 

6) Nustatyta pramoginio skrydžio sklandytuvu kaina (iki 30 min.) – 90 EUR; 

7) Nustatyta mokomojo skrydžio kaina (iki 60 min.) – 120 EUR; 

8) Naujų pilotų-buksyruotojų ruošimo tvarkos nustatymas. Kandidatai turi pateikti 

raštiškus prašymus ir privalo turėti galiojančią PPL licenciją. (Paminėta, jog klubas laukia 

norinčių išmokti antžeminio išvilktuvo operatoriaus darbo); 

9) Antro sklandytuvo Marianne įsigijimas panaudojus rėmėjų suteiktas lėšas; 

10) Elektromobilių krovimo stotelės įrengimas aeroklubo teritorijoje. 

 

Klubo reitingų 2019 ir 2020 metams aptarimas 

 Susirinkimo dalyviai supažindinti su klubo technikos priskyrimo nariams sąrašu 2020 

metams; 

 Priminta naudojimosi priskirtais klubo sklandytuvais tvarka; 

 Paminėtas naujas į naudojimosi tvarką įtraukas punktas, kuriuo pažymima, jog pilotas-

naudotojas, turi pats pasirūpinti asmeninio parašiuto turėjimu. 

Baltijos taurės 2020 aptarimas 

 Numatoma varžybų data – 2020-08-22/30 dienos. 

 Nustatytas registracijos mokestis – 50 EUR; 

 Fiksuota pakilimo į 600 metrų aukštį kaina – 21 EUR; 

 Specialiosios taurės nugalėtojams gamyba; 

 Nutarta skrydžio pratimų nugalėtojams, kitos dienos pakilimus suteikti nemokamai. 

Antano Ruko taurės 2020 aptarimas 

 Pilotui nuskridus mažiau 50 kilometrų, nebus taikomas taškų skaičiavimas; 

 Atsisakoma tarpinių taškų apvalinimo; 

 Specialiųjų prizų 10 – 20 vietoms taikymas; 
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 Iš anksto deklaravus, galimas skrydis naudojant arba nenaudojant vandens balasto. 

 Dariaus Liaugaudo ir Vlado Motūzos siūlymu vienbalsiai nutarta, kad ateityje atliekant 

pakeitimus, susijusius su minimų varžybų taisyklėmis, būtina jas aptarti atviroje 

diskusijoje tarp valdybos ir suinteresuotų narių apie tai iš anksto visus informavus. 

 

2. Klubo direktoriaus Vytauto Sabeckio ataskaita 

 

Paminėta skrida 2019 metais su klubo orlaiviais, kuri siekė: 

 3000 sk./val. sklandytuvais; 

 145 sk./val. sklandytuvų buksyravimo lėktuvais (keturi orlaiviai – W35A yra aktyvūs ir 

penktasis yra ruošiamas įvedimui į skydžius); 

 Nariams priminta, jog 2021 metais Pociūnuose vyks Pasaulio jaunimo sklandymo 

čempionatas ir 2022 metais – Europos vyrų sklandymo čempionatas. 

Išskirta ši problematika: 

 mažas skrydžių aktyvumas įprastomis savaitės dienomis, nors paruoštos klubo technikos 

skaičius yra pakankamas; 

 finansinė problematika dėl vėluojančių pramoginių skrydžių 2020 metais; 

 išreikštas lūkestis, kad klubui būtų naudingiau, jei nariai kai kuriuos mokesčius 

susimokėtų ir į ateitį, kad būtų išvengta įsiskolinimų. 

 

3. Revizijos komisijos ataskaita 

 

Revizijos komisijos ataskaitą pristatė Vytautas Paulaukas. 

 

Ataskaita pradėta nuo kavinės “Debesota” finansinio balanso 2019 metams. Paminėta, jog 

pajamų suma sutapo su sąnaudų suma – 18569 EUR. 

 

KAASK balansą sudarė šie rodikliai: 

 Pajamos – 77801 EUR; 

 Sąnaudos – 68917 EUR. 

 

KAASK valdybos pirmininko, direktoriaus ir revizijos komisijos ataskaitos buvo priimtos 

balsuojant 28 nariams – už; 3 – prieš; 3 – nuo balsavimo susilaikius. 

4. Kiti klausimai ir diskusijos 

 

4.1. KAASK vyr. inžinieriaus Vytauto Birbalo ataskaita 
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 Skrydžiams paruošti keturi sklandytuvų buksyravimo lėktuvai W-35A ir penktasis 

galimai bus baigtas ruošti kitiems metams. 

 Keturių sklandytuvų buksyravimo lėktuvų bendras resurso likutis yra 3000 sk/val, 

ruošiamo lėktuvo – 1500 sk./val. Vyr. inžinierius atkreipė dėmesį ir į naudojamų 

variklių resursus bei ateityje būtinus jiems ir sraigtams atlikti reglamentinius darbus. 

 Dviem lėktuvams artėja 350 skrydžio valandų reglamentiniai aptarnavimo darbai, po 

kurių bendrasis resursas šiems orlaiviams prasitęstų 750 skrydžio valandomis. 

 Paminėta problematika susijusi su stringančiu klubo sklandytuvų tinkamumo 

skraidyti periodinės patikros pratęsimo pažymėjimų atnaujinimo procesu. 

 

4.2. Klubo mokesčių aptarimas 

 

Paminėta, jog keitėsi tik pramoginių skrydžių kainos. Informacija, susijusi su 

taikomais mokesčiais yra patalpinta svetainėje www.pociunai.lt, narių zonoje. 

Mokesčiai patvirtinti balsuojant 32 nariams – už; 2 – nuo balsavimo susilaikė. 

 

4.3. Vlado Motūzos pasisakymas 

 

Išreikštas nepasitenkinimas dėl A. Ruko taurės varžybų taisyklių nuostatų keitimo 

principų. Sprendimas aprašytas aukščiau paminėtoje valdybos ataskaitos dalyje, 

susijusioje su minimomis varžybomis. 

Išreikšta abejonė dėl valdybos priimamų sprendimų ir jų priėmimo principų. 

 

4.4. Dariaus Liaugaudo pasisakymas 

 

Kalbėtojas pasiūlė vyr. inžinieriui Vytautui Birbalui pasitraukti iš užimamų valdybos 

nario pareigų, išreikšdamas savo nuomonę, jog nėra įmanoma išlikti nešališkam 

klubo direktoriaus atžvilgiu, tuo pat metu esant KAASK darbuotoju. Po trumpos 

diskusijos, taip pat paminėjus, jog šis klausimas nebuvo iškeltas 2019 metais 

vykusiame visuotiniame rinkiminiame klubo narių susirinkime, šis klausimas 

nutrauktas. 

 

4.5. Viktoro Kukčikaičio pasisakymas 

 

Ilgamečio aktyvaus klubo instruktoriaus pasisakymo pagrindinė mintis – skatinimas 

klubo nariams būti aktyvesniems ir vieningiems organizacijos veikloje. 

 

4.6. Vytauto Sabeckio pasisakymas 

 

Kalbėtojas atkreipė dėmesį į tai, jog esamo ir ateities klubo direktoriaus darbas gali 

būti sklandus tik turint stiprų klubo narių palaikymą. 

http://www.pociunai.lt/
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5. Kiti klausimai 

 

2020 metais dėl COVID-19 paskelbto ir ilgiau nei planuota užsitęsusio karantino, nebuvo 

paskelbta oficiali KAASK skraidymų sezono pradžia. 

Visuotinis narių susirinkimas 31 nariui balsavus teigiamai, nusprendė, kad 2020 metų 

skraidymų sezono pradžia yra numatoma nuo š.m. liepos 1 dienos. 

 

 

 

Protokolą parengė M. J. Vilkas 

 

Protokolą tvirtina susirinkimo pirmininkas A. Klimašauskas 


