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1. Procedūriniai klausimai 
Susirinkimo sekretoriate užregistruota, kad dalyvauja 38 Vilniaus jachtklubo nariai, viso yra 67 nariai. 
Yra 1/2 kvorumas galima vykdyti susirinkimą.  
Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti: Viktoras Onačko ir Liutauras Kižys. 
Susirinkimo primininku išrinktas Linas Baublys, susirinkimo sekretoriumi paskirtas Mantas 
Klimantavičius. 
2. Komandoro ataskaita (L.Baublys): Jachtklubo narių skaičius stabilus, nuolat svyruoja tarp 62-68 
narių. Pakeisti varžybų formatai – po kelis trumpesnius plaukimus, daugelis varžybų vyksta aplink bojas. 
Vilniaus Jachtklubas šiemet ir vėl iškovojo klubinę Kuršių marių regatos taurę. Vilniaus jachtklubas 
pastaruosius metus rėmė vaikų buriavimą – su remėjų pagalba nupirktas autobusiukas Ford Transit, 
priekaba, kateris, 4 Optimist švertbotai, smulkus inventorius.   
3. Finansinė ataskaita (K. Jurevičius): Žodžiu pristatya informacija apie klubo pajamas ir išlaidas 
2017m. gruodžio 1d., lėšas sąskaitose ir kasoje.  
4. Informacija dėl klubo nuomojamų patalpų (L. Baublys):  Baigė galioti patalpų nuomos sutartis su 
Vilniaus miesto savivaldybe. Laukiama sprendimo iš savivaldybės dėl sutarties pratęsimo. Eina kalba 
apie ženkliai didesnį nuomos mokestį.   
5. Informacija apie Lietuvos buriuotojų sąjungos suvažiavimą. (L. Baublys): Suvažiavimo data kol 
kas nėra numatyta. Į suvažiavimą visi Vilniaus Jachtklubo nariai pagal galiojančius LBS įstatus gali vykti 
individualiai, o negalintys dalyvauti įgalioti kitus asmenis balsų perleidimo sutartimi. Numatoma, kad 
bus koreguojami LBS įstatai, nes juose yra likę keletas klaidų ir netikslumų susijusių su kvalifikacijos 
suteikimo klausimais. 
6. Pasiūlymai dėl varžybų organizavimo: Pastatyti boją skaisčio ežero gale – tačiau ją reikėtų nuolat 
prižiūrėti. Įkurti varžybų vykdymo komitetą (paskirti 3 atsakingus asmenis, esant poreikiui keisti/rotuoti). 
Pasidomėti Emilio Valentinaičio galimybėmis teisėjauti Vilniaus Jachtklubo regatoms. Pavasario Fuji 
Film regatą pavadinti Edmundo Tradišausko regata už jo nuopelnus buriavimui Trakuose. Numatoma, 
kad trys regatos 2018m. vyks po 2 dienas (Joninių regata, Vilniaus čempionatas ir 24h regata).  
7. Dėl ataskaitinio rinkiminio susirinkimo datos paankstinimo (L. Baubys): siūlo atastkaitinį 
rinkiminį susirinkimą paankstinti ir vykdyti 2018m. balandžio mėnesį prieš sezoną, o ne po sezono kaip 
būdavo įprasta. Balsavimas: Už - 29, Prieš - 0, susilaikė – 3. Nuspręsta ataskaitinį rinkiminį Vilniaus 
jachtklubo susirinkimą perkelti į 2018m. balandžio mėnesį.  
8.  Informacija apie naujai patvirtintas diplomavimo taisykles (L. Baubys): Klubo nariams 
elektroniniu paštu bus išsiųsta nuoroda į patvirtintus diplomavimo taisyklių dokumentus LRS duomenų 
bazėje. Senieji kvalifikaciniai dokumentai bus keičiami į naujo pavyzdžio vidaus vandenų / pakrantės 
vandenų / atviros jūros ar vandenynų jachtos vado dokumentus, kurie galios 10 metų, po to bus 
pratęsiami. Keičiant bus privaloma medicininė pažyma (Forma Nr. 048-2/a). Radio telefonisto liudijimai 
taip pat bus keičiami į naujo pavydžio pažymėjimus ir galios neterminuotai. V. Onačko pastebėjo, kad 
pasikeitus laivavedžiai neteks teisės valdyti motorlaivį, kas yra nekorektiška teisiniu požiuriu. 

 
Susirinkimo pirmininkas                                                    L.Baublys 
Susirinkimo sekretorius                                          M. Klimantavičius 
 
   Priedas: Vilniaus Jachtklubo narių dalyvavusių susirinkime sąrašas. 


