VILNIAUS JACHTKLUBO VALDYBOS SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2013m. Spalio 23d., Vilnius
Dalyvauja: Linas Baublys, Vygantas Stankus, Miroslovas Urbonavičius, Stasys Butkevičius, Kęstutis Jurevičius,
Mantas Klimantavičius.
Nr.
1.

Svarstyta:
Vilniaus Jachtklubo
valdybos darbo grafikas ir
tvarka. Informacijos
bendruomenei pateikimas.

Nutarta:
Interneto tinklapyje www.vilniausjachtklubas.lt
viešai skelbti valdybos posėdžių datas ir programą.
Vilniaus jachtklubo valdybos susirinkimai yra vieši,
juose svečio teisėmis gali dalyvauti visi jachtklubo
bendruomenės nariai.

Atsakingas:
M. Klimantavičius

Patvirtintas valdybos posėdžių grafikas:
2013m. Lapkričio 20d. (trečiadienis), 18:30val.
2014m. Sausio 22d. (trečiadienis), 18:30val.
2014m. Vasario 19d. (trečiadienis), 18:30val.
2014m. Kovo 19d. (trečiadienis), 18:30val.
2014m. Balandžio 23d. (trečiadienis), 18:30val.
Numatyta preliminari visuotinio susirinkimo data:
2013m. Gruodžio 6d. (penktadienis), 18 val.
2.

3.

Registracijos į buriavimo
kursus ir el. pašto
info@vilniausjachtklubas.lt
naudojimo tvarkos
pakeitimas.

Dėl 2014m. varžybų tvarkos
pakeitimų ir tvarkaraščių
atnaujinimo

Pavesta sekretoriui M. Klimantavičiui registruoti
kursantus, sudarinėti grupes ir nuolat informuoti
kvalifikacinę komisiją apie užsiregistravusių
kursantų skaičių.

Bendru sutarimu

Suteikti sekretoriui jachtklubo el. pašto
prisijungimo informacija (vartotojo vardą,
slaptažodį).

V. Stankus

Atnaujinti ir 2013m. Lapkričio 20d. valdybos
posėdžio metu pateikti valdybai tvirtinti Vilniaus
Jachtklubo 2014m. varžybų reitingo nuostatus.

L. Baublys

Parengti ir 2013m. Lapkričio 20d. valdybos
posėdžio metu pateikti valdybai tvirtinti Vilniaus
Jachtklubo 2014m. varžybų kalendorių.

M. Klimantavičius

2014m. VJ interneto tinklapyje prie kiekvienų
varžybų pavadinimo nurodyti varžybų organizatorių
(pvz. Vilniaus Jachtklubas, Asociacija „Gero vėjo
klubas“, kt.) ir už varžybas atsakingą klubo narį.

V. Stankus

4.

Dėl suspenduotų Vilniaus
Jachtklubo narių sąrašo
peržiūrėjimo ir šalinimo iš
klubo

Surinkti informaciją ir iki 2013m. Lapkričio 20d.
valdybos posėdžio parengti ataskaitą apie VJ
aktyvius ir suspenduotus narius, bei informaciją
apie jų nesumokėtus nario mokesčius.
Susisiekti su suspenduotais nariais (telefonu, el.
paštu) ir informuoti apie VJ narystės pratęsimo arba
nutraukimo galimybes.

K. Jurevičius

5.

Vilniaus Jachtklubo įstatų
pakeitimo projektas

Iki 2013m. Lapkričio 20d. valdybos posėdžio
paruošti Vilniaus Jachtklubo įstatų projektą.
Peržiūrėti veiklos kryptis, valdymo organų
įgaliojimus, sudaryti galimybę ir motyvaciją
juridiniams asmenims (sporto klubams,

Vadovauja: L. Baublys
Valdybos nariai dalyvauja
projekto rengime.

asociacijoms, viešosioms įstaigoms) įstoti į
Vilniaus Jachtklubą.

6.

Vilniaus Jachtklubo vaikų
sportinio buriavimo
mokyklos veiklos atkūrimas

Pateikti įstatų projektą VJ nariams ir bendruomenei
susipažinti iš anksto prieš visuotinį susirinkimą,
surinkti ir atsižvelgti į narių išsakytas pastabas.

M. Klimantavičius

Įstatų projekto suderinimas su teisininkais, notaru.

L. Baublys

Visuotinio susirinkimo metu teikti įstatus klubo
nariams tvirtinti.

L. Baublys

Įregistruoti įstatus juridinių asm. registre.

L/ Baublys

Mokyklos veiklos pagrindas, trijų institucijų
bendradarbiavimas.
Vilniaus Jachtklubas užtikrina mokyklos vadyba,
grupių sudarymą, informacinę sklaida, trenerio
asistentą (visuomeninais pagrindais dirbantį, pagal
grafiką rotacijos būdu besikeičianti VJ
narį/savanorį), inventorius (kateris, priekaba, kt.)
Vilniaus m. Sietyno sp. mokykla – trenerio etatas,
inventorius (2 - Optimist klasės laivai)
TOBK „Žalgirietis“ – laikinai skolina inventorių
treniruotėms (6 - Optimist, 1 - Laser)

L. Baublys, M.
Klimantavičius

Papildomo inventoriaus poreikis:
- Svarstoma 2014m. sezonui klubo lėšomis įsigyti
keturis dėvėtus, gero stovio Optimist laivus
tinkamus varžyboms iki 10.000 Lt.
- Svarstoma VJ lėšomis įsigyti papildomą priekabą,
kuria būtų galima vežti kartu katerį ir laivus. Tai
treneriui palengvintų varžybų logistiką.

L. Baublys

Mokyklos vizija:
Mokykla orientuota į sportininkų ugdymą,
dalyvavimą vietinėse ir respublikinėse buriavimo
varžybose. Artimoje perspektyvoje – dalyvavimas
tarptautinėse varžybose.
Pradžioje bus sudaroma viena grupė iki 10 vaikų
(7-12m. amžiaus). Perspektyvoje numatomos dvi
grupės/pamainos (viso iki 20 vaikų (7-18m
amžiaus) .
Numatomas palaipsniškas inventoriaus įsigijimas:
Vilniaus jachtklubo, privačių rėmėjų, Vilniaus
savivaldybės, mėnesinio mokesčio lėšomis.
Mokęstis mokamas Vilniaus Jachtklubui:
50Lt/mėn vaikui žiemos sezono metu.
100Lt/mėn vaikui vasaros sezono metu.
Užsiėmimų grafikas:
Žiemos sezono metu: 2 kartus per savitę reguliariu
grafiku: Baseinas ir sporto salė. Kartą per mėnesį
vietoje sporto salės teoriniai/edukaciniai užsiemiai
VJ patalpose – pažintis su laivo konstrukcija,
takelažu, mazgais, laivo valdymo technika, varžybų
taisyklėmis. Edukaciniai buriaimo filmukai,
kompiuteriniai simuliaciniai buriavimo žaidimai.

M. Urbonavičius
K. Jurevičius

Vasaros sezono metu: 2 kartus per savaitę,
savaitgaliais, Trakuose, Galvės ež. Praktiniai
užsiemimai pagal metodinę programą, varžybos.
Perspektyvoje: vasaros sezono metu, vienos
savaitės trukmės buriavimo stovyklos Trakuose,
Galvės ež.su nakvyne ir maitinimu.
Projekto vykdymo grafikas:
- Iki 2013m. Lapkričio 20d. paruošiamas tikslus
2014m. buriavimo treniruočių, varžybų grafikas ir
metodinė ugdymo programa.
- Iki 2013m. Lapkričio 20d. susiderinama dėl
baseino, ir sporto salės panaudos ir grafikų.
- Nuo 2013m. Lapkričio 20d. vieša komunikacija
apie užsiėmimų grafiką internete, sudaroma grupė.
- Nuo 2013m. Lapkričio 20d. VJ savanorių į
trenerio asistento poziciją atranka, treniruočių pagal
grafiką priskyrimas.
- Numatoma buriavimo užsiemimų pradžia:
2014m. Sausio 9d.

M. Urbonavičius
M. Urbonavičius
M. Klimantavičius
M. Klimantavičius

Posėdžio pirmininkas

________

Komandoras Linas Baublys

Posėdžio sekretorius

________

Mantas Klimantavičius

