
 

KAASK valdybos posėdžio protokolas Nr. 2020-05 

 

2020 m. gruodžio 28 d., 19:30 – 20:30 nuotoliniu būdu. 

 

Valdybą sudaro: A.Klimašauskas, D.Gustaitis, M.Vilkas, V.Birbalas. A.Čeponis yra atsistatydinęs ir 

nebeužima valdybos nario pareigų. 

 

Dalyvauja: A.Klimašauskas, D.Gustaitis, M.Vilkas, V.Birbalas. Kvorumas yra. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl prasižengusių klubiečių šalinimo iš klubo narių ar įspėjimo 

2. Valdybos kreipimasis į klubo narius 

 

Nutarimai: 

1. Iš Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo (KAASK) narių 2 metų laikotarpiui 

šalinamas Arnas Čeponis, remiantis pažeidimais, susijusiais su KAASK įstatų punktu Nr. 14. 

Minimas asmuo per 2020 metus ne kartą pažeidė viešąją klubo tvarką ir kaip šiai dienai yra 

žinoma, vykdė žalingą, galimai nusikalstamą veiklą nukreiptą prieš KAASK. Minimas asmuo 

yra ne kartą prisidėjęs prie klubo gerbūvio gerinimo, todėl šalinimas yra terminuotas – 2 metai, 

nuo priimto sprendimo datos. Dėl detalesnės informacijos, klubo nariai yra laisvi kreiptis į 

valdybos narius ir klubo direktorių. 

 

2. Valdyba, remiantis KAASK direktoriaus pateikta informacija, gauta š.m. gruodžio 10 dieną, 

atsižvelgdama į tai, kad apie minimą įvykį yra informuotos oficialiosios teisėsaugos institucijos 

griežtai įspėja klubo narį Vladą Motūzą susilaikyti nuo tokių ar panašių veiksmų prieš bet 

kurį klubo narį, kurie tiesiogiai prasilenkia su LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei valdyba fiksuos 

papildomus panašaus pobūdžio prasižengimus, minimas narys bus nedelsiant šalinamas iš 

KAASK klubo narių neeilinio valdybos posėdžio metu. 

Pagrindinė priežastis – taikytos tiesioginės šantažo priemonės prieš klubo direktorių V. 

Sabeckį. Dėl detalesnės informacijos klubo nariai yra laisvi kreiptis į valdybą ir klubo 

direktorių. 

 

3. Klubo nariui, Mindaugui Žaliukui, reiškiamas griežtas įspėjimas. Mindaugas Žaliukas ne 

kartą nepagarbiai elgėsi su klubo direktoriumi tiesiogiai įžeidinėdamas kitų žmonių akivaizdoje 

bei viešoje erdvėje taip ir toliau pažeidinėdamas klubo veiklos nuostatų 6.16 punktą, kuris 

valdybos ir buvo išleistas dėl ankstesnio neetiško Mindaugo elgesio. Pastebima, kad minimas 

asmuo, pats tiesiogiai neprisideda prie klubo vystymo ar gerbuvio darbų, dažnai reiškia 

nepagrįstą kritiką, kelią įtampą, bei niekina kitus, klubo naudai dirbančius, klubiečius. Tai 

netiesioginio veikimo prieš klubą metodai, kurie negali būti toleruojami. Pasikartojus 

panašiems atvejams minimas narys bus nedelsiant šalinamas iš KAASK klubo narių neeilinio 

valdybos posėdžio metu. 

 

4. Valdybos kreipimasis į klubo narius. 
 

Pastarieji mūsų sklandymo klubo bendruomenės skaldymo ir neapykantos kurstymo įvykiai 

atėmė labai daug energijos valdybai siekiant stabilizuoti bei išlaikyti situacija. 

 

Buvo reiškiami neargumentuoti priekaištai. Tačiau svarbu paminėti, kad tokių, viskuo 

nepatenkintų, buvo tik keletas, o dauguma klubo narių aktyviai prisidėjo darbuose, skraidė ir 

kitaip dalyvavo klubo veikloje. 



 

Galima pasakyti, kad susidūrėme su mūsų esminių vertybių pametimu nebematymu kokiame 

nuostabiame klube skraidome ir kaip viskas tam paruošta: klubo technika yra paruošta 

skrydžiams ir prieinama norintiems, sudarytos sąlygos atlikti skrydžius bet kurią savaitės dieną 

esant geram orui, klubo infrastruktūros lygis yra kiekvienais metais atnaujinamas ir gerinamas, 

atstatomi kitų klubų perduoti lėktuvai, įsigyjami nauji sklandytuvai.  

 

Klube vykdomas naujų sklandytojų mokymas, aktyviai vyksta sportiniai skraidymai, 

pravedamos ne vienos varžybos per sezoną, nuolatos vykdomi pažintiniai skrydžiai, aerodrome 

pravedami kitų organizacijų organizuojami renginiai, kurie populiarina sklandymą ir aviaciją.  

 

Klubo nariai nėra atriboti nuo jokios klubo vykdomos veiklos, visi laiku supažindinami su 

valdybos ir direktoriaus nutarimais, veiklos ir finansinėmis ataskaitomis. 

 

Iki visuotinio susirinkimo turime nemažai laiko. Tiek valdybos nariai, tiek klubo direktorius yra 

atviri klausimams, kurie kyla klubo nariams. Todėl prašome Jūsų: 

a. Jeigu turite pasiūlymų klubo veiklos pagerinimui prašome kreiptis į valdybą 

valdyba@pociunai.lr ir/arba direktorių vytas@pociuonai.lt. Tai pat galite parašyti 

kultūringus klausimus KAASK FB. 

b. Jeigu turite nusiskundimų direktoriui rašykite valdybos pirmininkui 

(arturas.klimasauskas@pociunai.lt). Direktorius yra pavaldus valdybos pirmininkui ir 

visi Jūsų klausimai bus jam perduoti. Valdyba kontroliuoja direktorių ir jeigu matysime, 

kad veikla vykdoma ne pagal įstatus ar situacija klube blogėja, ieškosime sprendimų ar 

net naujo direktoriaus. Tačiau kol kas, valdybos narių nuomone, direktoriaus veiklos 

rezultatai yra geri. 

c. Tai pat kviečiame aktyviai prisidėti ruošiantis pravesti JEGC2021 tarptautinį 

čempionatą mūsų aerodrome. Reikės energingos ir efektyvios starto ir svėrimo 

komandų, dirbti ofise, padėti parengiant brifingus, padėti ruošti ir skleisti informaciją 

socialiniuose tinkluose renginio metu, organizuoti atidarymo/uždarymo šventes ir 

nacionalinius vakarus, padėti pasiruošti ūkiniais klausimais. Prašome kreiptis į klubo 

valdybą ar tiesiogiai direktorių kuris atlieka pasiruošimo darbų koordinavimą. 

 

Valdybos narių balsavimo rezultatai dėl 1, 2 ir 3 protokolo punktų:  

1. punktas – „už“ 4 (A.Klimašauskas, V.Birbalas, M.Vilkas, D.Gustaitis); 

2. punktas – „už“ 3 (A.Klimašauskas, V.Birbalas, M.Vilkas,), 1 susilaikė (D.Gustaitis); 

3. punktas – „už“ 3 (A.Klimašauskas, V.Birbalas, M.Vilkas,), 1 susilaikė (D.Gustaitis). 

 

Posėdžio pirmininkas: A. Klimašauskas 

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