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Susirinkimo pirmininkas – Vilniaus jachtklubo (toliau – VJ) komandoras Linas Baublys.	
Skaičiavimo pirmininkas – Vygantas Stankus. 	
Susirinkimo sekretorė – Indrė Ramanavičienė 	
Dalyvavo 36 VJ nariai iš 65.	

	
Darbotvarkė: 	
1. VJ komandoro pranešimas;	
2. VJ iždininko pranešimas;	
3. Revizijos komisijos atstovo pranešimas; 	
4. 2016 m. VJ finansinės atskaitomybės tvirtinimas;	
5. Kiti klausimai. 	

	
Linas Baublys pristatė darbotvarkę susirinkimo dalyviams. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 	

	
1. VJ komandoro pranešimas. 	

Linas Baublys informavo susirinkimo dalyvius apie dalyvavimą vasario mėnesį vykusiame Lietuvos 
buriuotojų sąjungos (toliau – LBS) valdybos posėdyje. 	

VJ valdybos nariai patvirtino VJ regatų nuostatus ir reitingų skaičiavimo tvarką. Linas Baublys 
akcentavo, kad VJ metinėje jachtų reitingų įskaitoje Kuršių marių regatos rezultato koeficientas pakeistas iš 2 
į 1,5.  	

Paminėta, kad VJ jachtų reitingo įskaitoje taškų skaičiavimo formulė lieka ta pati, o metų pabaigoje 
bus apdovanoti ne tik bendros įskaitos, bet ir kiekvienos įskaitinės jachtų grupės nugalėtojai. 	

Linas Baublys informavo, kad jachtų matavimo metodika lieka nepakeista. Jis pabrėžė, kad kiekvienų 
varžybų metu turės būti ne tik vyriausiasis teisėjas, protestų komitetas, bet ir techninis komitetas. Taip pat bus 
reikalaujama laivų matavimų duomenis atnaujinti ir paragino narius pasisverti laivus ir sutikslinti duomenis.  	

Jis pranešė, kad į VJ regatų tvarkaraštį įtraukta nauja 24 valandų regata. Regatą numatoma surengti 
liepos 21 d. 	

Linas Baublys informavo, kad 2016 m. gruodžio mėnesį vykusio VJ visuotinio narių susirinkimo metu 
patvirtinti VJ įstatai ir valdybos sudėtis yra užregistruoti Registrų centre. 	

Paminėta, kad š. m. gruodžio mėnesį baigiasi patalpų nuomos sutartis lengvatinėmis sąlygomis su 
Vilniaus miesto savivaldybe. Bus ieškoma sprendimų, kaip šią sutartį pratęsti. 	

	
2. VJ iždininko pranešimas. 	

Kęstutis Jurevičius pristatė VJ finansinės atskaitomybės ataskaitą (dokumentas pridedamas).  Jis 
paminėjo, kad kaip paramą VJ gavo 8169 eurus, iš jų 1169 eurai – 2 proc. parama, likusieji – verslo subjektų 
parama. VJ komandoras Linas Baublys padėkojo nariams ir VJ remiančių įmonių atstovams už rėmimą. 	

Kęstutis Jurevičius paminėjo, kad bendra VJ turto vertė yra 30316 eurų. Iš jų 13019 – ilgalaikis turtas, 
2795 eurai – atsargos, 4344 eurai – terminuoti indėliai ir 10158 eurai – VJ banko sąskaitoje. 	

	
	
	
	

3. Revizijos komisijos atstovo pranešimas. 	
Aleksandr Tomaševskij pasakė, kad VJ finansinės atskaitomybės ataskaita yra parengta remiantis LR 

teisės aktais bei VJ įstatais ir pasiūlė susirinkime dalyvaujantiems VJ nariams ją patvirtinti. 	
	

4. 2016 m. VJ finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 	
Už balsavo 36 VJ nariai. Patvirtinta vienbalsiai. 	
	



5. Kiti klausimai. 	
	

Vilius Roškus pristatė Galvės ežero ir VJ tiesioginio vaizdo stebėjimo internetu galimybę nuo vieno iš 
tiltelių akcentuodamas, kad pagrindinis tikslas yra realiu laiku stebėti hidrometeorologines sąlygas Galvės 
ežere. Jis pasiūlė internetinio portalo Regatos.lt lėšomis įrengti dvi didelės raiškos filmavimo kameras bei 
sudaryti galimybę viešai transliuoti Galvės ežero ir prieplaukos vaizdą realiu laiku per portalą Regatos.lt.  	

Susirinkimo dalyviai Viliaus Roškaus iniciatyvai vienbalsiai pritarė. 	
	
Artūras Ramanavičius informavo, kad 2016 m. rudenį buvo parengtas raštas LR aplinkos ministerijai, 

kuriame VJ buriuotojų iniciatyva ir komandoro vardu kreiptasi į aplinkos ministrą su prašymu grąžinti 
tvarką, leidžiančią buriuoti Skaisčio ežere jachtomis, turinčiomis pagalbinius variklius. Šiuo metu yra 
žinoma, kad LR aplinkos ministerijoje jau yra inicijuotas ministro įsakymo pakeitimas šio VJ kreipimosi 
pagrindu.  	

	
Linas Baublys informavo, kad VJ narių Liutauro Kižio, Artūro Ramanavičiaus ir Dariaus Sarsevičiaus 

iniciatyva jau yra paruošti maketai ir artimiausiu metu kiekvienam bus pagamintos VJ nario kortelės. Taip 
pat pranešta, kad šių narių iniciatyva yra baigiamas rengti naujas VJ internetinis puslapis. 	

	
Linas Baublys taip pat iškėlė idėją surengti VJ narių vakaronę birželio 24 d. pasibaigus Joninių regatai.	
Susirinkime dalyvavę nariai Joninių vakaronės iniciatyvai pritarė balsuodami už – 33,  

prieš – 3, susilaikiusiųjų nebuvo. 	
	
Susirinkimo pabaigoje nariams buvo išdalinti VJ 90-mečio proga pagaminti CD.  	
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