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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. RUGPJŪČIO 4 D. VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. rugpjūčio 6 d. 

Pociūnai 

 

 

Valdybos posėdis vyko pavėsinėje (Sklandytojų g. 10, Pociūnai, Prienų r.) 2021-08-04 nuo 19:08. 

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

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

Taip pat dalyvavo klubo nariai T. Stupuris, V. Sabeckis, V. Kukčikaitis, P. Bėta ir advokatas R. 

Venslauskas. 

 

Šis protokolas yra kartu ir posėdyje dalyvavusių valdybos narių registravimo sąrašas. 

 

Darbotvarkė: 

 

1. Dėl Valdybos posėdžio garso ir vaizdo įrašo darymo. 

2. Posėdžio pirmininko rinkimai. 

3. Posėdžio sekretoriaus rinkimai. 

4. Dėl atsisakymo sušaukti Klubo visuotinį narių susirinkimą. 

5. Dėl pritarimo Klubo direktoriaus pasirašytai taikos sutarčiai su Lietuvos sklandymo sporto 

federacija. 

6. Dėl Klubo direktoriaus finansinės ataskaitos apie įvykusius sklandymo čempionatus. 

7. Dėl Klubo direktoriaus veiklos vertinimo ir tinkamumo eiti pareigas. 

8. Dėl kandidatų į naujo Klubo direktoriaus pareigas atrankos skelbimo inicijavimo. 

 

Posėdžio eiga: 

 

SVARSTYTA: 1. Dėl Valdybos posėdžio garso ir vaizdo įrašo darymo. 

Valdybos pirmininkas, prieš pradedant spręsti Valdybos posėdžio darbotvarkėje numatytus 

klausimus, pasiūlė Valdybos nariams balsuoti dėl draudimo Valdybos posėdžio metu filmuoti, 

fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus ir naudoti kitas garso ar vaizdo įrašymo technines 

priemones. 

Balsuota „Už“ – vienbalsiai. 

NUTARTA: uždrausti Valdybos posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo 

įrašus ir naudoti kitas garso ar vaizdo įrašymo technines priemones. 

 

SVARSTYTA: 2. Posėdžio pirmininko rinkimai. 

Posėdžio pirmininku pasiūlytas Darius Liaugaudas. 
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Balsuota „Už“ – vienbalsiai. 

NUTARTA: posėdžio pirmininku išrinkti Darių Liaugaudą. 

 

SVARSTYTA: 3. Posėdžio sekretoriaus rinkimai. 

Posėdžio sekretoriumi pasiūlytas Vladas Motūza. 

Balsuota „Už“ – vienbalsiai. 

NUTARTA: posėdžio sekretoriumi išrinkti Vladą Motūzą. 

 

SVARSTYTA: 4. Dėl atsisakymo sušaukti Klubo visuotinį narių susirinkimą. 

Posėdžio pirmininkas nurodė, kad 2021 m. liepos 25 d. buvo gautas dalies Klubo narių pareiškimas 

(toliau - Pareiškimas) sušaukti Klubo visuotinį narių susirinkimą toliau nurodytais darbotvarkės 

klausimais: 

1. Dėl vienašališko Klubo direktoriaus sprendimo priėmimo, sudarant taikos sutartį su 

Lietuvos sklandymo sporto federacija, kas prieštarauja 2018 m. visuotinio susirinkimo 

priimtam nutarimui.  

2. Finansinė Klubo direktoriaus ataskaita už Lietuvos sklandymo čempionato pravedimą ir 

Europos jaunimo sklandymo čempionato pravedimą. 

3. Dėl Valdybos pasamdyto direktoriaus tinkamumo eiti pareigas. 

Susipažinę su Pareiškime nurodyta visuotinio narių susirinkimo darbotvarke, Valdybos nariai 

nurodė, kad darbotvarkės klausimai priskirti ne visuotinio narių susirinkimo, bet Valdybos ar 

Valdybos pirmininko kompetencijai. 

Pareiškime nurodytos darbotvarkės 1 ir 2 klausimai susiję su Klubo direktoriaus atskaitingumu 

Valdybai. Tiek Klubo direktoriaus ataskaitos apie Klubo veiklą, tiek paties Klubo direktoriaus 

sprendimai yra vertinami arba Valdybos pirmininko, kuriam Klubo direktorius yra atskaitingas 

(Įstatų 6b skyriaus 5 punktas), arba Valdybos, kurios Klubo direktorius buvo pasamdytas (Įstatų 

6b skyriaus 1 punktas). Veiklos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui teikia ne Klubo 

direktorius, bet Valdyba Įstatuose nustatyta tvarka (Įstatų 6 skyriaus 8 punktas). Pareiškime 

nurodytas 3 klausimas atitinkamai susijęs su išimtinai Valdybai suteikta teise spręsti dėl Klubo 

direktoriaus tinkamumo eiti pareigas ir/ar jo atleidimu (Įstatų 6 skyriaus 6 punktas).  

Klubas pagal savo teisinę formą yra asociacija, todėl jis turi veikti laikydamasis LR Konstitucijos, 

LR civilinio kodekso, LR asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės 

aktų ir jo veikla grindžiama jo įstatais. LR asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta Klubo 

narių susirinkimo kompetencija. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad visuotinis narių susirinkimas 

sprendžia ir kitus LR asociacijų įstatyme ir asociacijos įstatuose visuotinio narių susirinkimo 

kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal LR asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų asociacijos 

organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.  

Kadangi Pareiškimo darbotvarkėje nurodytų klausimų sprendimas priskirtas išimtinai Valdybos ar 

Valdybos pirmininko kompetencijai, vadovaujantis LR asociacijų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 

laikytina, kad šių klausimų sprendimas visuotinio narių susirinkime negalimas. Įstatų 5 skyriaus 

9c punktas tikslingai numato Klubo nariams pareigą inicijuojant visuotinį narių susirinkimą 

pateikti valdybai susirinkimo darbotvarkę, o Valdybai atitinkamai – įvertinti susirinkimo 

darbotvarkės klausimus ir sušaukti susirinkimą nesant prieštaravimo teisės aktams ar Įstatams. 
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Posėdžio pirmininkas nurodė, kad sušaukus Pareiškimu prašomą visuotinį narių susirinkimą 

nurodyta darbotvarke būtų nesilaikoma LR asociacijų įstatyme ir Įstatuose nustatytos Klubo 

valdymo organų kompetencijos. Atsižvelgdamas į tai, Valdybos pirmininkas siūlo atsisakyti 

sušaukti Klubo visuotinį narių susirinkimą pagal 2021 m. liepos 25 d. pareiškimą dėl Klubo 

visuotinio narių susirinkimo sušaukimo. 

Posėdžio pirmininkas pasidžiaugė Klubo narių susirūpinimu darbotvarkėje nurodytais klausimais 

ir jų aktyvumu. Tikslu suderinti Klubo narių interesus ir Valdybos pareigas bei atsižvelgiant į tai, 

kad  Pareiškime nurodyta darbotvarkė apima ne Klubo visuotinio narių susirinkimo, bet Valdybos 

ar Valdybos pirmininko kompetenciją, pasiūlė Valdybos nariams šiame Valdybos posėdyje 

patiems išspręsti Pareiškime iškeltus klausimus. 

Balsuota „Už“ – 4 (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza). 

Balsuota „Prieš“ – 0. 

Susilaikė – 1 (R. Konteikis). 

NUTARTA: atsisakyti sušaukti Klubo visuotinį narių susirinkimą pagal dalies Klubo narių 

2021 m. liepos 25 d. pareiškimą dėl Klubo visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir išspręsti 

šiame Valdybos posėdyje jame iškeltus klausimus. 

 

SVARSTYTA: 5. Dėl pritarimo Klubo direktoriaus pasirašytai taikos sutarčiai su Lietuvos 

sklandymo sporto federacija. 

Posėdžio pirmininkas nurodė, kad 2021 m. birželio 18 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmai 

civilinėje byloje Nr. e2-3663-805/2021 priėmė Lietuvos sklandymo sporto federacijos (toliau -

LSSF) pateiktą ieškinį dėl 2018 m. balandžio 3 d. sutarties, kuria LSSF turimos VšĮ „Debesota“, 

kodas 170796964, dalininko teisės (įnašo dydis 18 101,25 Eur) buvo perleistos Klubui (toliau – 

Sutartis), pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.  

2021 m. liepos 15 d. Klubo direktorius Adomas Grabskis ir LSSF prezidentas Vladas Motūza 

pasirašė taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis), kuria susitarė, kad:  

- Klubas ir LSSF pripažįsta, kad Sutartis negalioja nuo jos sudarymo momento, bei 

įsipareigoja atlikti restituciją natūra tokiu būdu: Klubas nuo Taikos sutarties pasirašymo 

dienos perduoda LSSF nuosavybės teise VšĮ „Debesota“ dalininko teises (įnašo dydis 18 

101,25 Eur), o LSSF įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Taikos sutarties 

pasirašymo sumokėti Klubui 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) sumą. 

Kadangi Taikos sutartis numatė, jog ji įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir joks atskiras dalininko 

teisių perdavimo-priėmimo aktas nėra sudaromas, nuo Taikos sutarties sudarymo dienos (2021 m. 

liepos 15 d.) LSSF laikytinas teisėtu ir pilnateisiu VšĮ „Debesota“ dalininku. 2021 m. liepos 23 d. 

Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmai priėmė nutartį, kuria patvirtino Taikos sutartį, nurodydami, 

jog Taikos sutartis nepažeidžia jokių imperatyviųjų įstatymų normų, trečiųjų asmenų interesų bei 

viešojo intereso. 

Posėdžio pirmininkas nurodė, kad Įstatai suteikia teisę būtent Klubo direktoriui sudaryti Klubo 

vardu sutartis (Įstatų 6c skyriaus 2 punktas) bei atstovauti Klubą teismuose bei santykiuose su 

kitais asmenimis (Įstatų 6c skyriaus 1 punktas). 

Posėdžio pirmininkas papildė, kad ginčas kilo dėl sprendimo perleisti LSSF savo turimas VšĮ 

„Debesota“ dalis Klubui. 2018 m. balandžio 3 d. buvo sudaryta dalininko teisių pardavimo sutartis, 

sudaryta Klubo valdybos pirmininko Artūro Klimašausko ir LSSF prezidento Vytauto Sabeckio, 

kuria Klubas įsipareigojo nupirkti iš LSSF visas turimas VšĮ „Debesota“ dalininko teises už 20 

000 Eur sumą, pervedant minėtą sumą į LSSF sąskaitą. 
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Vadovaujantis LR asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir Klubo įstatų 5 skyriaus 1g 

punktu, Klubo visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu. Klubo posėdžio pirmininkas informavo, kad Klubo visuotinio narių susirinkimo 

sprendimas dėl VšĮ „Debesota“ dalininko teisių pirkimo iš LSSF nebuvo priimtas.  

2018 m. kovo 18 d. Klubo visuotinio narių susirinkimo posėdžio protokole nurodyta, kad Klubo 

visuotinis narių susirinkimas priėmė nutarimą: „siūlyti LSSF perleisti savo dalį KAASK 

kompensuojant buvusius įnašus“. Valdybos nariai patvirtino, kad 2018 m. kovo 18 d. Klubo 

visuotinio narių susirinkimo nutarimas siūlyti LSSF perleisti savo dalį Klubui nėra ir negali būti 

tapatinamas su sprendimu išpirkti iš LSSF jos turimą VšĮ „Debesota“ dalį, t. y. siūlymas perleisti 

nėra sprendimas tapti kitų juridinių asmenų dalyviu. Atitinkamai, ir 2018 m. kovo 11 d. Valdybos 

sprendimas „siūlyti LSSF perleisti savo dalį KAASK kompensuojant buvusius įnašus“ nėra nei 

siūlymas, nei sprendimas Klubui įsigyti iš LSSF VšĮ „Debesota“ dalį.  

Be to, posėdžio pirmininkas papildė, kad tiek 2018 m. kovo 11 d. Valdybos posėdyje, tiek ir 2018 

m. kovo 18 d. Klubo visuotinio narių susirinkime nuspręsta pasiūlyti perleisti LSSF dalininko 

teises Klubui kompensuojant LSSF sumokėtas įnašus, t. y. kompensuojant 18 101,25 Eur įnašų 

sumą. Tačiau Sutartimi buvo nuspręsta Klubui išpirkti LSSF turimą VšĮ „Debesota“ dalį ne už 

LSSF sumokėtų įnašų sumą (18 101,25 Eur), bet už 20 000 Eur sumą. Taigi, net ir hipotetiškai 

laikant, kad Klubo visuotinis narių susirinkimo sprendimas išpirkti iš LSSF dalininko teises 

egzistavo, Sutartimi buvo nukrypta nuo tokio sprendimo (nesilaikant nurodytos išpirkimo kainos), 

kas taip pat leidžia konstatuoti, kad Sutartis sudaryta pažeidžiant Klubo veiklos dokumentus ir 

nesant tinkamo Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimo.  

Valdybos nariai taip pat pažymėjo, kad Sutartį sudarė ir pasirašė tuometinis Klubo valdybos 

pirmininkas Artūras Klimašauskas, pagal Įstatus neturintis teisės sudaryti ir pasirašyti Klubo vardu 

(LR asociacijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalis, Įstatų 6a, 6c skyriai). 

Atitinkamai, LSSF įstatuose nėra nurodyta, jog sprendimą dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu ar dalininko teisių perleidimo priima ne visuotinis narių susirinkimas, o kuris nors kitas 

LSSF organas (įstatų 5.15 p., 5.17 p., 5.19 p.), todėl LSSF prezidentas taip pat neturėjo teisės 

sudaryti Sutarties. 

Atsižvelgdami į šias aplinkybes Klubo direktorius Adomas Grabskis ir LSSF prezidentas Vladas 

Motūza sudarė Taikos sutartį, taip pripažindamos Sutartį, sudarytą pažeidžiant abiejų juridinių 

asmenų veiklos dokumentus, negaliojančia nuo jos sudarymo dienos. 

Kadangi Taikos sutartimi buvo išspręstas Sutarties, sudarytos pažeidžiant Klubo įstatus, 

klausimas, be to, atsižvelgiant į 2021 m. liepos 23 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų priimtą 

nutartį, kuria Taikos sutartis patvirtinta, posėdžio pirmininkas pasiūlė Valdybos nariams pritarti 

Klubo direktoriaus Adomo Grabskio ir Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidento Vlado 

Motūzos 2021 m. liepos 15 d. pasirašytai taikos sutarčiai. 

Balsuota „Už“ – 3 (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas). 

Balsuota „Prieš“ – 1 (R. Konteikis). 

„Susilaikė“ – 1 (V. Motūza). 

R. Konteikis pakomentavo, kad vienintelė priežastis dėl ko jis balsavo prieš, buvo tai, kad A. 

Grabskis buvo samdytas valdybos, kurioje yra V. Motūza. Tame įžvelgė interesų konfliktą. 

NUTARTA: pritarti Klubo direktoriaus Adomo Grabskio ir Lietuvos sklandymo sporto 

federacijos prezidento Vlado Motūzos 2021 m. liepos 15 d. pasirašytai taikos sutarčiai. 

 

SVARSTYTA: 6. Dėl Klubo direktoriaus finansinės ataskaitos apie įvykusius sklandymo 

čempionatus. 
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Įstatų 6b skyriaus 5 punkte nurodyta, kad Klubo direktorius atskaitingas Valdybos pirmininkui. 

Įstatų 5 skyriaus 8 punkte įtvirtinta, kad valdyba rengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui 

Klubo ataskaitą. Pareiškime nurodomą finansinę ataskaitą apie vykusių Lietuvos sklandymo 

čempionato ir Europos jaunimo sklandymo čempionato pravedimą Klubo direktorius turėtų 

pristatyti Klubo valdybai, kurios pirmininkui ir yra atskaitingas.  

Atsižvelgdamas į tai, Klubo direktorius pristatė Valdybai finansinę ataskaitą apie Lietuvos 

sklandymo čempionato organizavimą (ataskaita pridedama kaip Priedas Nr. 1). Posėdžio 

pirmininkas siūlo pritarti Klubo direktoriaus finansinei ataskaitai apie įvykusio Lietuvos 

sklandymo čempionato organizavimą. 

Posėdžio pirmininkas nurodė, kad iki šio Valdybos posėdžio gautas Klubo direktoriaus prašymas 

pratęsti finansinės ataskaitos apie įvykusio Europos jaunimo sklandymo čempionato organizavimą 

pateikimo Valdybai terminą iki 2021 m. spalio 31 d. (prašymas pateikiamas kaip priedas Nr. 2) 

Prašyme Klubo direktorius nurodo, kad kadangi kai kurios ūkinės operacijos/įvykiai, susiję su 

Europos jaunimo sklandymo čempionato organizavimui patirtomis/patiriamomis išlaidomis nėra 

pasibaigę, taip pat nėra priimtas galutinis sprendimas dėl LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos paramos  Europos jaunimo sklandymo čempionato organizavimui suteikimo, KAASK 

iki šios dienos nėra gavusi visų išlaidas ar suteiktų paslaugų faktą patvirtinančių dokumentų, 

sąskaitų-faktūrų, finansinės ataskaitos apie įvykusį Europos jaunimo sklandymo čempionatą 

pateikimas nėra galimas. Taip pat prašyme nurodoma, kad trūkstama informacija turėtų būti 

pateikta ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paramos suteikimo klausimas turėtų būti 

išspręstas iki 2021 m. spalio 31 d. 

Posėdžio pirmininkas siūlo Valdybos nariams pratęsti Klubo direktoriui finansinės ataskaitos apie 

įvykusio Europos jaunimo sklandymo čempionato organizavimą pateikimo Valdybai terminą iki 

2021 m. spalio 31 d. 

Balsuota „Už“ – vienbalsiai. 

NUTARTA: pritarti Klubo direktoriaus finansinei ataskaitai apie Lietuvos sklandymo 

čempionato organizavimą; pratęsti Klubo direktoriui finansinės ataskaitos apie įvykusio 

Europos jaunimo sklandymo čempionato organizavimą pateikimo Valdybai terminą iki 2021 

m. spalio 31 d.. 

 

SVARSTYTA: 7. Dėl Klubo direktoriaus veiklos vertinimo ir tinkamumo eiti pareigas. 

Posėdžio pirmininkas nurodė, kad Įstatų 6 skyriaus 6 punkte įtvirtinta, kad Valdyba skiria ir 

įstatymų nustatyta tvarka atleidžia Klubo direktorių, priima sprendimus dėl samdomų darbuotojų. 

Be to, Įstatų 6b punktas aiškiai nurodo, kad Klubo veiklai vadovauja būtent valdybos samdomas 

Klubo direktorius. Vadinasi, tik Valdyba turi kompetenciją spręsti dėl Klubo direktoriaus 

paskyrimo ar atleidimo, tinkamumo eiti pareigas ar priimti kitus sprendimus Klubo direktoriaus ar 

kitų Klubo darbuotojų atžvilgiu.  

Posėdžio pirmininkas paminėjo, kad Klubo direktorius Adomas Grabskis ėmėsi veiksmų sudarant 

Taikos sutartį, kuria buvo užtikrintas tinkamas Klubo įstatų nuostatų laikymasis. 

Valdybos nariai taip pat patvirtino, kad negavo pagrįstų pastabų ar nusiskundimų dėl Klubo 

direktoriaus Adomo Grabskio veiklos, todėl nėra abejonių jo tinkamumu eiti direktoriaus pareigas. 

VšĮ „Debesota“ ar kai kurių Klubo narių pastabos dėl tariamo Klubo direktoriaus negalėjimo 

pasirašyti Taikos sutarties yra nepagrįstos. Valdybos nariai neturi jokios pagrįstos informacijos, 

kad Klubo direktorius negalėjo pasirašyti Taikos sutarties ar, kad jos pasirašymas prieštarautų 

Klubo veiklos dokumentams, valdymo organų sprendimams (nutarimams) ar teisės aktams. 
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Posėdžio pirmininkas pasiūlė Valdybos nariams pritarti Klubo direktoriaus Adomo Grabskio 

pristatytai veiklai ir laikyti, kad jis yra tinkamas eiti Klubo direktoriaus pareigas. Buvo pasiūlyta 

šiuo darbotvarkės klausimu priimti šiuos nutarimus: 

1. Pritarti Klubo direktoriaus Adomo Grabskio veiklai ir laikyti, kad jis tinkamas eiti Klubo 

direktoriaus pareigas. 

2. Pripažinti, kad Klubo direktoriaus Adomo Grabskio pasirašyta Taikos sutartis 

neprieštarauja jokiems Klubo veiklos dokumentams, Klubo visuotinio narių susirinkimo ar 

valdymo organų sprendimams (nutarimams). 

3. Pripažinti, kad Klubo direktorius Adomas Grabskis, pasirašydamas Taikos sutartį, 

neviršijo savo kompetencijos (neveikė ultra vires), nepažeidė įstatymų ar kitų teisės aktų 

reikalavimų. 

4. Pripažinti, kad taikos sutarties sudarymui Klubo vardu Klubo direktoriui nėra reikalingas 

Klubo visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pritarimas (sutikimas) ar nutarimas 

(sprendimas). 

Balsuota „Už“ – 3 (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas). 

Balsuota „Prieš“ – 1 (R. Konteikis). 

„Susilaikė“ – 1 (V. Motūza). 

R. Konteikis pakomentavo, kad vienintelė priežastis dėl ko jis balsavo prieš, buvo tai, kad A. 

Grabskis buvo samdytas valdybos, kurioje yra V. Motūza. Tame įžvelgė interesų konfliktą. 

NUTARTA:  

1. Pritarti Klubo direktoriaus Adomo Grabskio veiklai ir laikyti, kad jis tinkamas eiti 

Klubo direktoriaus pareigas. 

2. Pripažinti, kad Klubo direktoriaus Adomo Grabskio pasirašyta Taikos sutartis 

neprieštarauja jokiems Klubo veiklos dokumentams, Klubo visuotinio narių 

susirinkimo ar valdymo organų sprendimams (nutarimams). 

3. Pripažinti, kad Klubo direktorius Adomas Grabskis, pasirašydamas Taikos sutartį, 

neviršijo savo kompetencijos (neveikė ultra vires), nepažeidė įstatymų ar kitų teisės 

aktų reikalavimų. 

4. Pripažinti, kad taikos sutarties sudarymui Klubo vardu Klubo direktoriui nėra 

reikalingas Klubo visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pritarimas (sutikimas) 

ar nutarimas (sprendimas). 

 

SVARSTYTA: 8. Dėl kandidatų į naujo Klubo direktoriaus pareigas atrankos skelbimo 

inicijavimo.  

Posėdžio pirmininkas nurodė, kad yra gautas Klubo direktoriaus prašymas dėl Klubo direktoriaus 

funkcijų vykdymo užtikrinimo ateityje (prašymas pateikiamas kaip priedas Nr. 3). 

Prašyme Klubo direktorius nurodė, kad dėl ateityje didėjančios darbų apimties pagrindinėje Klubo 

direktoriaus darbovietėje - Lenkijos oro linijų „POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT“ atstovybėje 

Klubo direktorius negalės skirti tiek laiko Klubo direktoriaus pareigų vykdymui, kiek jo skyrė 

anksčiau, ir galimai neturės galimybės būti fiziškai Pociūnų aerodrome, kiek to reikalauja Klubo 

direktoriaus pareigybė. 

Atsižvelgdamas į tai ir siekdamas, kad ateityje pasikeitus jo darbų apimčiai būtų užtikrintas 

sklandus ir tinkamas Klubo direktoriaus funkcijų atlikimas, Klubo direktorius prašo Valdybos 

inicijuoti naujo Klubo direktoriaus, kuris galėtų pakeisti dabartinį Klubo direktorių, paiešką.  

Posėdžio pirmininkas pasiūlė skelbti kandidatų į naujo Klubo direktoriaus pareigas atranką ir 

pasiūlyti Klubo nariams pateikti kandidatūras į naujo Klubo direktoriaus pareigas pateikiant 

kandidatų gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus Valdybai iki 2021 m. rugpjūčio 26 
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d. Klubo narių nuomonė dėl naujo Klubo direktoriaus kandidatūros nėra Valdybai privaloma ir yra 

tik rekomendacinio pobūdžio. 

Balsuota „Už“ – vienbalsiai. 

NUTARTA: skelbti kandidatų į naujo Klubo direktoriaus pareigas atranką ir pasiūlyti 

Klubo nariams pateikti kandidatūras į naujo Klubo direktoriaus pareigas pateikiant 

kandidatų gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus Valdybai iki 2021 m. rugpjūčio 

26 d. Klubo narių nuomonė dėl naujo Klubo direktoriaus kandidatūros nėra Valdybai 

privaloma ir yra tik rekomendacinio pobūdžio.  

 

Valdybos pirmininkas pasiūlė papildomu valdybos posėdžio darbotvarkės klausimu įtraukti: 

„Klubo narių mokesčių kompensavimas už instruktoriavimą ir už apžvalginius skrydžius“. 

Balsuota „Už“ – 4 (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis). 

NUTARTA: įtraukti papildomą darbotvarkės klausimą „Klubo narių mokesčių 

kompensavimas už instruktoriavimą ir už apžvalginius skrydžius“. 

 

SVARSTYTA: 9. Klubo narių mokesčių kompensavimas už instruktoriavimą ir už 

apžvalginius skrydžius.  

Valdybos pirmininkas pasiūlė klubo mokesčių kompensavimą (galimybę užskaityti bet kuriuos 

klubo mokesčius, išskyrus klubo nario mokestį)  – 25€/valandą už instruktoriavimą pagal mokymo 

programą ir 10% nuo sumos gautos iš apžvalginių skrydžių atskaičius mokesčius klubo nariams 

skraidinantiems su sklandytuvu ar lėktuvu. 

V. Motūzos pasiūlė balsuoti dėl to, kad D. Liaugaudas Valdybos nariams pateiktų projektą 

svarstymui dėl įkainių po šio posėdžio. Valdybos nariams kuo skubiau nutarti dėl galutinio 

projekto ir po to kuo skubiau suorganizuoti Valdybos posėdį šiuo klausimu. 

Balsuota „Už“ – vienbalsiai. 

NUTARTA: D. Liaugaudas Valdybos nariams turi pateikti projektą svarstymui dėl įkainių 

po šio posėdžio. Valdybos nariai turi kuo skubiau nutarti dėl galutinio projekto ir po to kuo 

skubiau suorganizuoti Valdybos posėdį šiuo klausimu. 

 

Valdybos posėdžio pabaiga: 20:49. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Klubo direktoriaus finansinė ataskaita apie Lietuvos sklandymo čempionato organizavimą. 

2. Klubo direktoriaus prašymas dėl termino ataskaitai už Europos jaunimo sklandymo 

čempionatą pateikti pratęsimo. 

3. Klubo direktoriaus prašymas dėl Klubo direktoriaus funkcijų vykdymo užtikrinimo 

ateityje. 

 

Posėdžio pirmininkas: Darius Liaugaudas 

  

Posėdžio sekretorius: Vladas Motūza 
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