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Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas, įm. kodas 191668590 

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

 

2022 M. VASARIO 15 D. VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2022 m. vasario 17 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 2022-02-15 nuo 20:10. 

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. Į posėdį dėl prisijungimo techninių problemų vėlavo R. Konteikis. R. 

Konteikis prisijungė svarstant pirmąjį darbotvarkės klausimą. 

Iš anksto skelbtos darbotvarkės tvirtinimas. Balsavo „Už“ keturi (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. 

Motūza, E. Rėkus). 

 

Darbotvarkė: 

1. „Štabo“ renovacijos sąmatos tvirtinimas. 

2. Naujų klubo narių priėmimas. 

 

Posėdžio eiga 

 

SVARSTYTA: 1. „Štabo“ renovacijos sąmatos tvirtinimas. 

Per paskutinę savaitę intensyvių „štabo“ renovacijos alternatyvų paieškų prieita prie išvados, kad 

naudingiausia bus nusipirkti administracines patalpas pagamintas penkių konteinerių pagrindu. 

KAASK direktorius papasakojo apie projektą, paaiškino projekto vizualizaciją ir schemą, atsakė į 

valdybos narių klausimus. Šis KAASK turtas būtų likvidus – jei jis taptų nebereikalingas, jį bus galima 

parduoti. Gavus keturis komercinius pasiūlymus iš Lietuvos, Čekijos ir Lenkijos įmonių, paaiškėjo jog 

projektui reikia skirti 35000€. Gamybos terminas beveik pas visus 80 dienų. 

Jei pirkimui pritrūks apyvartinių pinigų, beprocentinę paskolą pažadėjo suteikti V. Motūza.  

Siūlymas balsavimui: patvirtinti administracinių patalpų pagamintų penkių konteinerių pagrindu 

pirkimo biudžetą 35000€. 

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

NUTARTA: patvirtinti administracinių patalpų pagamintų penkių konteinerių pagrindu 

pirkimo biudžetą 35000€. 

 

SVARSTYTA: 2. Naujų klubo narių priėmimas. 

Yra gauti penki prašymai priimti į klubo narius iš praeitų metų SPL programos mokinių Vaidoto 

Dešuko, Airido Gudelaičio, Atėnės Jakimavičiūtės,  Ričardo Lukoševičiaus ir Valdo Lukoševičiaus. Jie 

praeitais metais baigė teorijos kursą ir beveik pabaigė praktinio skraidymo programą. Gauta 

rekomendacija iš KAASK direktoriaus M. Žaliuko visus juos priimti į klubo narius. D. Liaugaudas taip 

pat rekomenduoja priimti šiuos sklandytojus į klubo narius. Jie atitinka KAASK įstatų trečio skyriaus 9 

punkto a. dalies reikalavimus keliamus kandidatams į KAASK narius. 

Siūlymas balsavimui: priimti Vaidotą Dešuką, Airidą Gudelaitį, Atėnę Jakimavičiūtę,  Ričardą 

Lukoševičių ir Valdą Lukoševičių į KAASK neterminuotus narius. 



Puslapis 2 

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

NUTARTA: priimti Vaidotą Dešuką, Airidą Gudelaitį, Atėnę Jakimavičiūtę,  Ričardą 

Lukoševičių ir Valdą Lukoševičių į KAASK neterminuotus narius. 

 

KAASK direktorius M. Žaliukas įsipareigojo informuoti kandidatus į KAASK narius apie šį valdybos 

nutarimą ir banko sąskaitą į kurią turi būti sumokėti stojamasis bei nario mokesčiai. 

 

Valdybos posėdžio pabaiga 20:37. 

 

KAASK valdybos pirmininkas 

Darius Liaugaudas 
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