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Darbotvarkė: 
 
1. Buriavimo čempionų lygos RS280 jachtomis projekto pristatymas (Pranešėjas: Gediminas Sirvydas). 
2. Vilniaus Jachtklubo finansinės atskaitomybės tvirtinimas  
3. Vilniaus Jachtklubo įstatų pakartotinis tvirtinimas  
4. Informacija apie VJ 90-mečio minėjimą (Pranešėjas: V. Onačko)  
5. Informacija apie Pavasarinę talką Trakų Žalgirio Jachtklube. 
6. Kiti klausimai sezonui artėjant. 
7. Pramoginė dalis – vakaronė. 
 

2016 metų balandžio 29 dienai Vilniaus jachtklube užregistruoti 61 narys. Apie ataskaitinio rinkiminio susirinkimo vietą ir 
laiką visiems jachtklubo nariams buvo pranešta elektroniniu paštu, telefonu, skelbimais jachtklubo patalpose ir jachtklubo 
internetiniame tinklalapyje www.vilniausjachtklubas.lt. Susirinkimo sekretoriate užregistruota, kad dalyvauja 36 Vilniaus 
jachtklubo nariai, viso yra 61 narys. Yra 1/2 kvorumas galima vykdyti susirinkimą. Dalyvių sąrašas pridedamas. 
 
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrenkamas Augustas Janušauskas. 
Susirinkimo sekretoriumi išrenkamas Mindaugas Rutkauskas. 
Balsuota: už 36 balsai, prieš 0, susilaikė 0. 
Komandoras L.Baublys: siūlo įtraukti papildomą klausimą dėl nario mokesčio: siūloma pakeisti nario mokesčio dydį 
vaikams iki 16 metų – stojamasis 0 eurų, metinis 10 eurų. 
Balsuota: už 35 balsai, prieš 1, susilaikė 0. Dienotvarkė papildoma. 
Darbotvarkė patvirtinta. 
 
1. Išklausytas Buriavimo čempionų lygos RS280 jachtomis projekto pristatymas (Pranešėjas: Gediminas 
Sirvydas). 
2. VJ iždininkas Kęstutis Jurevičius pristatė 2015 m. finansinę atskaitomybę. Revizijos komisijos pirminikas Aleksandr 
Tomaševskij patvirtio, kad atskaitomybė sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, yra teisinga ir tvarkinga. 
Siūloma atskaitomybę patvirtinti. 
Balsuota: už 34 balsai, prieš 0, susilaikė 2. Finansinė atskaitomybė patvirtinta. 
3. Įstatai netvirtinami, nes nėra reikiamo balsų skaičiaus (2/3 visų narių kvorumo). 
4. 90-mečio minėjimas. Pranešėjas Viktoras Onačko: Siūloma 90-metį paminėti rengiant rugsėjo 10 jubiliejinę regatą, 
surengti parodą ekspoziciją Trakų pilyje apie buriavimo istoriją Trakų ežeruose, surengti iškilmingą 90-mečio minėjimą Trakų 
pilies Didžiojoje menėje ir šventinį banketą Trakų Slėnio kempinge. 90-mečio proga įsteigti Vilniaus jachtklubo Garbės 
Ženklą, pagaminti Garbės Ženklus ir proginius ženkliukus ir jais apdovanoti nusipelniusius buriavimo vystymui Vilniaus 
krašte ir Lietuvoje Vilniaus buriuotojus ir veteranus. Siūloma samdyti profesionalius scenaristą ir režisierių 30 min. filmui apie 
VJ istoriją sukurti. Pasiūlymams pritarta bendru pritarimu. 
5. Pasiūlyta UAB Trakų Žalgirio jachtklubas teritorijoje surengti 30 dieną pavasarinę tvarkymo talką.  
Talkos dalyvius Trakuose balandžio 30 dieną nemokamai asociacijos sąskaita pavaišinti gėrimais ir 
pietumis jachtklubo kavinėje. Pasiūlymui pritarta. 
6. Kiti klausimai: Papildomas klausimas dėl vaikų nario mokesčio. Komandoras L.Baublys: siūlo  
pakeisti nario mokesčio dydį vaikams iki 16 metų – stojamasis 0 eurų, metinis 10 eurų. 
Balsuota: už 30 balsų, prieš 4, susilaikė 2. Pakeitimas patvirtintas. 
7. Vakaronė. 
 
 
Susirinkimo Pirmininkas                                                    L.Baublys 
 
Susirinkimo Sekretorius                                                    M.Rutkauskas 

Priedas: Vilniaus Jachtklubo narių dalyvavusių susirinkime sąrašas. 
 


