
 

KAASK valdybos posėdžio protokolas Nr. 2020-03 

 

2020 m. spalio 17 d., 11:00 – 16:00 val. 

 

Valdyba sudaro: A.Klimašauskas, A.Čeponis (atsistatydino), D.Gustaitis, M.Vilkas, V.Birbalas. 

 

Dalyvauja: A.Klimašauskas, D.Gustaitis, M.Vilkas, V.Birbalas, V.Sabeckis, V.Kukčikaitis, 

V.Radavičius. Kvorumas yra. 

 

Posėdis skirtas praėjusiam sezonui aptarti. Darbotvarkė: 

1. Klubo finansinė padėtis, mokesčių mokėjimas, skolos (direktoriaus ataskaita). 

2. Aerodromas ir jo būklė. 

3. Technikos parengimas: Wilgos, blanikai/puchač, klubo nariams priskirti sklandytuvai, 

marianos. Parengimas, TSPPP, priežiūra ir kt. 

4. Talkos, klubo narių prisidėjimas rengiant techniką, prižiūrint infrastuktūrą.  

5. Pirmamečių mokymas (teorija ir praktika) – kaip sekėsi, kokios pastabos iš instruktorių, 

kokie pasiūlymai kitiems metams. 

6. Klubo narių skraidymai: aktyvumas, priskraidymas, dalyvavimas varžybose. 

7. Varžybos: 

a. Pirmamečių varžybos 

b. Lietuvos sportinės (Mix) klasės čempionatas 

c. A.Ruko taurė 

d. Baltijos taurė 

e. JEGC2021 (Std. Club) ir EGC2022 (15m, Std. Club) + WGC2022 (13.5 m) 

f. Virtualaus sklandymo čempionatas. 

8. Naujų narių priėmimas į mokyklą kitiems metams: datos, viešinimas ir kt. 

9. Naujų klubo narių priėmimas. 

10. Privačių lėktuvų naudojimas sklandytuvų išvirkimui. 

 

Nutarimai. 

1. Direktoriaus ataskaita. Direktorius pateikė valdybai klubo veiklos suvestinę už 2020 m 

sezoną. Situacija panaši kaip ir 2019 m. sezono pabaigoje. Covid-19 kol kas didesnės įtakos 

klubo veiklos rezultatams neturėjo. Klubo narių įsiskolinimai nedideli. 

2. Aerodromas ir jo būklė. Nutarta: 

a. Voluoti aerodromą 2021 m. pavasarį (vasario mėn. arba nutirpus sniegui). Atsakingas 

klubo direktorius. 

b. Didesnių duobių lyginimą įtraukti į 2021 m. pavasarinės talkos darbus. 

3. Technikos parengimas. Informacija apie į eksploataciją įvedamus orlaivius: 

a. 2-os Marianne dokumentai pateiktai TKA/CAA, tikimasi artimiausiu metu baigti 

registraciją ir gauti TSP. Kadangi dangos stovis patenkinamas, planuotą perdažymą 

nutarta nukelti į kitą žiemos periodą. 

b. Atstatyta buvusi Vilniaus ASK Wilga planuojama įvesti į eksploataciją nuo 2021 m. 

sezono pradžios. 

4. Talkos, klubo narių prisidėjimas rengiant techniką, prižiūrint infrastuktūrą. Informacija 

situaciją ir numatomus veiksmus: 

a. Ne visi klubo nariai pakankamai prisideda parengiant sklandytuvus tinkamumo 

pratęsimui kaip tai numatyta klubo veiklos nuostatuose. Inžinieriui kartais tenka plauti 

sklandytuvus juos priduodant TKA/CAA inspektoriams. 



b. Kai kurie klubo nariai nedalyvavo priskirtų sklandytuvų išardyme per rudeninę talką ir 

nesusitarė su kitais kas galėtų juos pavaduoti. 

c. Kai kurie priskirti sklandytuvai taip ir nebuvo parengti sezonui, su jais nebuvo 

skraidoma. 

d. Į visą tai bus valdybos atsižvelgta skirstant sklandytuvus 2021-s metams. 

5. Pirmamečių mokymas. Informacija ir nutarimai: 

a. 2020 m. 10 pirmamečių išleisti savarankiškai. Tai geras rezultatas ir rodiklis kurį turime 

stengtis išlaikyti! 

b. Kad būtų visiems aiškiau prieš skraidymus vyr. instruktorius su direktoriumi turi 

išaiškinti mokiniams kas įeina į mokymo programą už sumokėtą sumą, o tai pat kokios 

sąlygos įstojant į klubą arba skraidant ne klubo narių kainomis. 

6. Klubo narių skraidymai. Aptartas skraidymų klube organizavimas: 

a. Birželio ir liepos mėnesiais, savaitgaliais praktiškai nebuvo skraidymams tinkamo oro, 

todėl mažiau buvo suskrista ir A.Ruko taurės pratimų. 

b. Visos sąlygos skraidymams užtikrinamos ir yra galimybė pakilti į orą bet kurią tinkamą 

dieną skraidymo sezono metu. Viskas priklauso nuo pačių sklandytojų galimybių ir 

noro. Kažko papildomo kaip pagerinti klubo narių skraidymams nereikia. 

7. Varžybos. Aptartos aerodrome vykusios ir vyksiančios kitais metais sklandymo varžybos. 

Informacija ir nutarimai: 

a. Pirmamečių varžybos pavyko puikiai, tik gal kiek reikia pasikoreguoti taisykles. Vyr. 

instruktorius pateis pasiūlymus kitiems metams. 

b. Susiklosčius palankioms oro sąlygoms sėkmingai pravestas Lietuvos sportinės klasės 

čempionatas. Įvyko 12 pratimų. Kitais metais siūlysime mūsų aerodrome pravesti tiek 

sportinės tiek klubinės klasės Lietuvos čempionatus. 

c. Tiek dėl karantino pavasarį, tiek dėl nepalankių oro sąlygų A.Ruko taurėje suskrista 

mažokai pratimų. Kitais metais taurė vėl vyks, pakeitimų neplanuojama. 

d. Baltijos taurės varžybos įvyko tik dalinai (užskaityta tik klubinei klasei). Rudeniški orai 

nelepino. Dėl kitų metų labiau paaiškės kaip bus sudarytas LSSF varžybų kalendorius. 

e. Sekančius du sezonus Pociūnų aerodrome planuojamos tarptautinės varžybos: Pirmasis 

Europos jaunimo čempionatas JEGC2021 (Std. Club) ir suaugusių Europos ir Pasaulio 

čempionatai EGC2022 (15m, Std. Club) kartu su WGC2022 (13.5 m). Pasirengimui 

aptarti lapkričio 14 d. (šeštadienį) organizuojamas išplėstinis valdybos ir klubo narių 

„kick-off“ pasitarimas JEGC20201 pasirengimo planų aptarimui, kas kur galime 

prisidėti, kokius darbus reikia padaryti pasirengiant ir t.t. Kviečiame visus aktyviai 

prisidėti tiek idėjomis tiek darbais! 

f. Entuziastų dėka yra sukurtas Condor2 Lietuvos žemėlapis: https://www.condor-

club.eu/sceneries/197/. Šiemet planuoja atgaivinti ir pravesti LSSF remiamą Lietuvos 

virtualaus sklandymo čempionatą. Labai kviečiame visus (ypatingai pirmamečius!) 

aktyviai jame dalyvauti. Tai puiki proga pasitreniruoti, o dabar ir Lietuvos virtualioje 

erdvėje! 

8. Naujų narių priėmimas į mokyklą. Nutarta: 

a. Mokinių į skraidymo mokyklą priėmimas 2021 m. sezonui vyks 2020 m. lapkričio 7 d. 

12:00 kavinėje „Debesota“. Skelbimas bus paskelbtas www.pociunai.lt, ir fb KAASK 

paskyroje. Prašome prisidėti viešinant, bei kviečiant draugus ir pažystamus prisijungti 

prie mūsų nuostabaus sporto ir laisvalaikio praleidimo būdo! 

9. Naujų klubo narių priėmimas. Patikslinimas dėl prašymų pateikimo: 

a. Kandidatai į klubo narius, o tai pat grįžtantys į klubo veiklą po narystės sustabdymo turi 

atsiųsti prašymą valdybai į valdyba@pociunai.lt su kopija director@pociunai.lt. 

10. Privačių lėktuvų naudojimas sklandytuvų išvirkimui. Informacija ir nutarimai: 

https://www.condor-club.eu/sceneries/197/
https://www.condor-club.eu/sceneries/197/
http://www.pociunai.lt/
mailto:valdyba@pociunai.lt
mailto:director@pociunai.lt


a. Preliminariai apsvarstyta kokiomis sąlygomis būtų galima klube buksyruoti 

sklandytuvus, vykdyti pramoginius bei mokomuosius skraidymus privačiais ar kitų 

organizacijų lėktuvais. 

b. Pateiktas pasiūlymas šį norą išreikusiam ir bendradarbiauti pasiūliusiam klubo nariui 

Eduardui Gramšui. Galutiniai sutarus dėl sąlygų bus pasirašyta su klubu lėktuvo 

panaudos sutartis kuri turėtų apimti tiek sklandytuvų buksyravimą, tiek pramoginius 

skrydžius tiek pilotų mokymus (PPL). 

 

Posėdžio pirmininkas: A. Klimašauskas 

Valdybos nariai: D.Gustaitis, M.Vilkas, V.Birbalas 

 


