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Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas, įm. kodas 191668590 

reg. adresas: Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav. 

 

2021 M. GRUODŽIO 1 D. VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2021 m. gruodžio 6 d. 

Pociūnai 

 

Šį Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo (toliau – „KAASK“) valdybos posėdį sušaukė 

valdybos pirmininkas D. Liaugaudas. 

Visi valdybos nariai apie posėdį ir jo darbotvarkę buvo informuoti e-paštu iš anksto ir tinkamai. 

Pretenzijų dėl vietos ir laiko negauta. 

KAASK Valdybos posėdis vyko nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2021-12-01 nuo 19:02. 

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

Dalyvavo E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis ir M. Žaliukas (KAASK 

direktorius). Kvorumas yra. 

Valdybos pirmininkas D. Liaugaudas pasiūlė posėdžio pirmininku D. Liaugaudą ir posėdžio 

sekretoriumi V. Motūzą. Balsavo „Už“ penki (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. 

Konteikis). 

 

 

Darbotvarkė: 

 

1. Delegatų į LSSF neeilinę rinkiminę konferenciją patvirtinimas 

2. KAASK vidinio elektros tinklo ir vidinės apskaitos atnaujinimas 

3. Inžinieriaus etato panaikinimas 

4. SPL ir PPL mokinių grupės surinkimas kitiems metams. Mokymų kursų kainos 

5. Kompensavimas už instruktoriavimą ir svečių skraidinimą 

6. Pasiruošimas ateinančių metų sezonui, skraidymų organizavimas 

7. EGC ir WGC direktoriaus paskyrimas 

8. EGC ir WGC organizavimas 

 

 

Posėdžio eiga 

 

SVARSTYTA: 1. Delegatų į LSSF neeilinę rinkiminę konferenciją patvirtinimas. 

R. Konteikis delegatais pasiūlė A. Klimašauską, R. Jonaitį ir R. Konteikį. 

A. Jonušas delegatais pasiūlė D. Liaugaudą, M. Žaliuką, V. Motūzą. 

D. Liaugaudas pasiūlė pasitvirtinti „atsarginį“ delegatą A. Jonušą, jei kuris nors iš trijų pagrindinių 

negalėtų dalyvauti LSSF konferencijoje. 

Balsavimai už pasiūlytus kandidatus. 

A. Klimašauskas. Balsavo „Už“ vienas (R. Konteikis), susilaikė keturi (E. Rėkus, D. Liaugaudas, 

A. Jonušas, V. Motūza). 

R. Jonaitis. Balsavo „Už“ vienas (R. Konteikis), susilaikė keturi (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. 

Jonušas, V. Motūza). 

R. Konteikis. Susilaikė penki (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis). 

D. Liaugaudas. Balsavo „Už“ keturi (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza), susilaikė 

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

vienas (R. Konteikis). 

M. Žaliukas. Balsavo „Už“ keturi (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza), susilaikė 

vienas (R. Konteikis). 

A. Jonušas „atsarginis“ delegatas. Balsavo „Už“ penki (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. 

Motūza, R. Konteikis). 

NUTARTA: delegatais į LSSF neeilinę rinkiminę konferenciją patvirtinti D. Liaugaudą, M. 

Žaliuką, V. Motūzą ir „atsarginiu“ delegatu A. Jonušą. 

 

SVARSTYTA: 2. KAASK vidinio elektros tinklo ir vidinės apskaitos atnaujinimas. 

KAASK direktorius M. Žaliukas pristatė buvusią vidinio elektros tinklo būklę bei su tuo susijusias 

išlaidas ir pajamas, iki dabar atliktus vidinio elektros tinklo perdarymo-modernizavimo darbus. Elektros 

darbus atliekanti įmonė pateiks vidinio elektros tinklo būklės ataskaita ir padarys dokumentaciją 

reikalingą šio tinklo priežiūrai. M. Žaliukas atsakė į valdybos narių užduotus klausimus. 

R. Konteikis atsakydamas į M. Žaliuko klausimą paaiškino vandentiekio tinklo schemą. 

Siūlymas balsavimui: pavesti KAASK direktoriui M. Žaliukui iki galo sutvarkyti KAASK vidinį 

elektros tinklą. 

Balsavo „Už“ keturi (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza), susilaikė vienas (R. 

Konteikis). 

NUTARTA: pavesti KAASK direktoriui M. Žaliukui iki galo sutvarkyti KAASK vidinį 

elektros tinklą. 

 

SVARSTYTA: 3. Inžinieriaus etato panaikinimas. 

D. Liaugaudas. Inžinieriaus etato išlaikymas buvo vienos iš didžiausių klubo kasmėnesinių išlaidų. 

Vienas iš pagrindinių inžinieriaus darbų buvo lėktuvų „Wilga“, kuriuos toliau klubui naudoti galimybės 

dabar yra visiškai neaiškios, techninės priežiūra. 

M. Žaliukas. Klubo naudotas buvęs valstybinis turtas pakabintas nežinioje. Lėktuvų „Wilga“ 

techninės priežiūros būklė labai patenkinama. Lėktuvai turi visą eilę smulkių ilgą laiką netaisomų gedimų. 

V. Motūza. Ateityje atsiradus poreikiui inžinieriaus etatą galime atstatyti arba techninės priežiūros 

paslaugas pirkti iš išorės. 

M. Žaliukas. Galima lėktuvų techninė priežiūra klubo narių atliekama visuomeniniais pagrindais. 

R. Konteikis paklausė kaip klube bus su orlaivių techninės priežiūros programų priežiūra, nes tai 

iki šiol vykdė inžinierius. M. Žaliukas atsakė, kad, jo nuomone, tai turės daryti klubo nariai, kuriems bus 

priskirti atitinkami orlaiviai. Jie bus atsakingi už visą jiems priskirtų orlaivių dokumentacijos tvarkymą, 

nes vienas žmogus (inžinierius) tokio kiekio dokumentacijos kokybiškai tvarkyti negali. 

 

SVARSTYTA: 4. SPL ir PPL mokinių grupės surinkimas kitiems metams. Mokymų kursų kainos. 

D. Liaugaudas. Yra paleista reklama FaceBook‘e ir jau ateina užpildytos norinčių mokintis 

anketos. Vilniečiai pasitvirtino SPL kursų kainą. 300€ teorija ir 150€ už valandą praktinio skraidymo. SPL 

programoje numatyta 15 valandų plius egzaminai. Skaičiuojant 16 valandų praktinio skraidymo, kurso 

kaina 2400€. 

V. Motūza paaiškino kokios mūsų buksyravimo su lėktuvais savikainos. Su siūloma SPL kurso 

skraidymų kaina 150€ už valandą pilnai padengiame mokymo kaštus buksyravimui naudojant lėktuvus. 

Yra galimybė nusipirkti išvilktuvą, nes dabartinius du Pociūnuose esančius išvilktuvus savais laiko Prienų 

aeroklubas. Tai matosi jų pateiktuose dokumentuose. 

M. Žaliukas paaiškino kokios kainos mokinantis pagal PPL(A) programą dabar ir kokios galimos 

kainos kitais metais. 

Siūlymas balsavimui: patvirtinti kitų metų SPL kursų kaną 2700€. 

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

NUTARTA: patvirtinti kitų metų SPL kursų kaną 2700€. 
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SVARSTYTA: 5. Kompensavimas už instruktoriavimą ir svečių skraidinimą. 

D. Liaugaudas pasiūlė kompensuoti klubo nariams 25€ už instruktorinio skraidymo valandą šiuos 

pinigus skiriant klubo mokesčių padengimui, įskaitant ir šio sezono instruktoriavimą. 

V. Motūza pasiūlė kompensuoti klubo nariams 25€ už buksyravimo su lėktuvu skraidymo valandą.  

Diskusijos metu nepritarta kompensavimui klubo nariams už svečių skraidinimą sklandytuvais ir 

buksyravimą. Tai spręsime vėliau, kai bus daugiau aiškumo dėl turto klausimų.. 

Siūlymas balsavimui: kompensuoti klubo nariams 25€ už instruktorinio skraidymo valandą šiuos 

pinigus skiriant klubo mokesčių padengimui, įskaitant ir šio sezono instruktoriavimą. 

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

NUTARTA: kompensuoti klubo nariams 25€ už instruktorinio skraidymo valandą šiuos 

pinigus skiriant klubo mokesčių padengimui, įskaitant ir šio sezono instruktoriavimą. 

 

SVARSTYTA: 6. Pasiruošimas ateinančių metų sezonui, skraidymų organizavimas. 

Iki kito sezono pradžios turime susitvarkyti iki labai gero stovio klubo nuosavus dviviečius 

sklandytuvus. 

Ruošdamiesi sekančiam sezonui turime ruoštis blogiausiam variantui (jei negautume jokio turto iš 

Prienų savivaldybės) susikoncentruojant į tai ką turime klubo nuosavybėje. 

Preliminariai reikia ieškoti išvilktuvo ir tentinio angaro. 

 

SVARSTYTA: 7. EGC ir WGC direktoriaus paskyrimas. 

Siūlymas balsavimui: kitų metų EGC ir WGC direktoriumi paskirti V. Motūzą. 

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

NUTARTA: kitų metų EGC ir WGC direktoriumi paskirti V. Motūzą. 

 

SVARSTYTA: 8. EGC ir WGC organizavimas. 

V. Motūza. Vakar buvo IGC biuro posėdis, kuriame priimtas sprendimas maksimaliai mums padėti 

organizuojant kitų metų EGC ir WGC. Reikia suvaldyti rizikas, kurios atsiranda dėl Prienų savivaldybės 

veiksmų. Yra didesnis poreikis biuro konteinerių, gal būt ir gyvenamųjų. Vilniečiai pasiruošę padėti 

buksyruojant su savo ULO. 

D. Liaugaudas. Turėtume šiuo klausimu susiorganizuoti atskirą valdybos posėdį ir jo metu 

suformuoti valdybos pagrindu suformuoti organizacinę komandą. 

V. Motūza. Organizaciniais klausimais bus daug informacijos laikotarpyje nuo gruodžio vidurio 

iki Kalėdų. 

 

Valdybos posėdžio pabaiga 21:03. 

 

 

Posėdžio pirmininkas 

Darius Liaugaudas 

 

Posėdžio sekretorius 

Vladas Motūza 
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