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Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas, įm. kodas 191668590 

reg. adresas: Sklandytojų g. 7, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav. 

 

2021 M. GEGUŽĖS 14 D. VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2021 m. gegužės 17 d. 

Pociūnai 

 

Šį valdybos posėdį skubos tvarka sušaukė valdybos pirmininkas D. Liaugaudas dėl visiems 

valdybos nariams KAASK ir VšĮ „Debesota“ direktoriaus V. Sabeckio 2021-05-13 12:30 išsiusto e-laiško, 

kuriame jis parašė jog keli klubo nariai (V. Kukčikaitis, I. Bykovas) yra jo atleidžiami iš Debesotos ir turi 

būti skubiai priimti į KAASK. Dar keliems KAASK darbuotojams (V. Sabeckiui, V. Birbalui, buhalterei) 

skubiai turi būti pakelti atlyginimai. Taip pat, išvardinti kiti skubiai darytini darbai (Šienavimas, „vinčo“ 

remontas, valymas, namukų remontas). 

 

Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo (toliau – „KAASK“) Valdybos posėdis vyko 

Pociūnuose VšĮ „Debesota“ konferencijų salėje 2021-05-14 nuo 14:14. 

Valdybą sudaro: E. Rėkus, D. Liaugaudas (pirmininkas), A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis. 

Dalyvavo D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis. Kvorumas yra 

 

Darbotvarkė: 

 

1. Dėl įgaliojimų suteikimo elektroniniu būdu teikti duomenis apie juridinio asmens valdymo organų 

duomenų pasikeitimą. 

2. KAASK ir VšĮ „Debesota“ darbuotojų atlyginimų aptarimas ir tvirtinimas. 

3. KAASK direktoriaus atšaukimas. 

4. Naujo KAASK direktoriaus paskyrimas. 

 

Posėdžio eiga 

 

SVARSTYTA: 1. Dėl įgaliojimų suteikimo elektroniniu būdu teikti duomenis apie juridinio asmens 

valdymo organų duomenų pasikeitimą. 

Pasiūlyta KAASK ir VšĮ „Debesota“ direktorių V. Sabeckį įpareigoti nedelsiant elektroniniu būdu 

suteikti įgaliojimą KAASK valdybos pirmininkui D. Liaugaudui elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti bei 

gauti dokumentus dėl KAASK ir VšĮ „Debesota“ juridinio asmens duomenų ir (arba) dokumentų 

pakeitimų registravimo elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. 

R. Konteikio pasiūlymas-papildymas: apie visus teikiamus ir gaunamus iš/į Registrų centrą 

duomenis KAASK valdybos nariai privalo būti informuoti iš anksto. 

Balsavo „Už“ keturi (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis). 

NUTARTA: 

1. KAASK ir VšĮ „Debesota“ direktorių V. Sabeckį įpareigoti nedelsiant elektroniniu 

būdu suteikti įgaliojimą KAASK valdybos pirmininkui D. Liaugaudui elektroniniu 

būdu pasirašyti ir teikti dokumentus dėl KAASK ir VšĮ „Debesota“ juridinio asmens 

duomenų ir (arba) dokumentų pakeitimų registravimo elektroniniu būdu per 

Registrų centro klientų savitarnos sistemą. 

2. D. Liaugaudas apie visus teikiamus ir gaunamus iš/į Registrų centrą duomenis 

KAASK valdybos narius privalo informuoti iš anksto. 
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15:16 V. Sabeckis įgaliojimus pasirašyti atsisakė. 

 

SVARSTYTA: 2. KAASK ir VšĮ „Debesota“ darbuotojų atlyginimų aptarimas ir tvirtinimas. 

Prieš šį valdybos posėdį V. Sabeckis pateikė KAASK ir VšĮ „Debesota“ darbuotojų darbo sutartis. 

Darbo sutartys yra neatnaujintos pagal naujausius reikalavimus. 

Valdybos nariai sutarė, kad  darbo ar paslaugų santykiai turi būti pratęsti su V. Kukčikaičiu, V. 

Birbalu, I. Bykovu. 

Pasiūlyta V. Kukčikaičio, V. Birbalo ir I. Bykovo apmokėjimą spręsti atskirame valdybos posėdyje 

jiems dalyvaujant. 

Balsavo „Už“ keturi (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis). 

Dėl valymo paslaugų tai pasiūlytą jas pirkti pagal poreikį.  

Balsavo „Už“ keturi (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis). 

Pasiūlymas: klube paruošti kuo daugiau klubo narių skrydžių koordinatoriais. 

Balsavo „Už“ keturi (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis). 

Siūlymas: „vinčo“ operatoriaus apmokėjimą daryti pagal faktą – pakėlimų skaičių. Tarifus 

patikslinsime kitame posėdyje. 

Balsavo „Už“ keturi (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis). 

NUTARTA: 

1. Atsisakyti esamos buhalterės paslaugų, samdyti buhalterinę įmonę. 

2. V. Kukčikaičio, V. Birbalo ir I. Bykovo apmokėjimą spręsti atskirame valdybos 

posėdyje jiems dalyvaujant. 

3. Valytojos neįdarbinti, paslaugą pirkti pagal poreikį. 

4. Klube paruošti kuo daugiau klubo narių skrydžių koordinatoriais. 

5. „Vinčo“ operatoriaus apmokėjimą daryti pagal faktą – pakėlimų skaičių. Tarifus 

patikslinsime kitame posėdyje. 

 

SVARSTYTA: 3. KAASK direktoriaus atšaukimas. 

Buvo konstatuoti tokie faktai: 

− Visuotiniame klubo narių susirinkime Revizijos komisija negalėjo pateikti kvalifikuotos 

išvados dėl klubo finansų dėl to kad nebuvo gauta pilna informacija iš V. Sabeckio.  

− V. Sabeckis nevykdė valdybos sprendimų dėl pilnos informacijos pateikimą apie klubo 

sąskaitų apyvartą. 

− V, Sabeckis atsisakė pasirašyti dokumentus reikalingus įregistruoti naują valdybą Registrų 

Centre, kas tiesiogiai prieštarauja Visuotinio klubo narių susirinkimo valiai. 

− V. Sabeckis prašo nemotyvuotai ženklaus atlyginimo padidinimo. 

Siūlymas: nuo 2021-05-14 atšaukti V. Sabeckį iš KAASK direktoriaus pareigų. Paskutinė darbo 

diena direktoriaus pareigose – 2021-05-14. 

Balsavo „Už“ trys (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza), „Susilaikė“ vienas (R. Konteikis). 

D. Liaugaudo siūlymas: pasiūlyti V. Sabeckiui savo noru atsistatydinti iš VšĮ „Debesota“ 

direktoriaus pareigų. 

Balsavo „Už“ trys (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza), „Susilaikė“ vienas (R. Konteikis). 

NUTARTA: 

1. Nuo 2021-05-14 atšaukti p. Vytautą Sabeckį iš KAASK direktoriaus pareigų. 

Paskutinė darbo diena direktoriaus pareigose – 2021-05-14. 

2. Pasiūlyti V. Sabeckiui savo noru atsistatydinti iš VšĮ „Debesota“ direktoriaus pareigų. 

 

V. Sabeckis atsisakė savo noru atsistatydinti iš VšĮ „Debesota“ direktoriaus pareigų. 
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Pasirašytas susitarimas su V. Sabeckiu dėl darbo santykių su KAASK nutraukimo šalių susitarimu.  

 

SVARSTYTA: 4. Naujo KAASK direktoriaus paskyrimas. 

D. Liaugaudas pasiūlė Adomo Grabskio kandidatūra į KAASK direktoriaus pareigas. 

Siūlymas balsavimui: nuo 2021-05-15 (imtinai) į KAASK direktoriaus pareigas paskirti p. Adomą 

Grabskį. 

Balsavo „Už“ keturi (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis). 

NUTARTA: nuo 2021-05-15 (imtinai) į KAASK direktoriaus pareigas paskirti p. Adomą 

Grabskį. 

 

Valdybos posėdžio pabaiga 19:12. 

 

Šie KAASK valdybos sprendimai yra sudaryti lietuvių kalba. 

 

KAASK valdybos pirmininkas D. Liaugaudas 


		Darius Liaugaudas
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