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Apie Asociacijos „Vilniaus jachtklubas“ (toliau – VJ) valdybos narių susirinkimo posėdžio 
vietą ir laiką valdybos nariams buvo pranešta elektroniniu paštu ir telefonu. 

Susirinkime dalyvavo:  
VJ komandoras Linas Baublys, valdybos nariai: Liutauras Kižys, Artūras Ramanavičius, 

Darius Sarsevičius.  
Susirinkimo pirmininkas – VJ komandoras Linas Baublys.  
Linas Baublys pristatė darbotvarkę susirinkimo dalyviams. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai. 

  
DARBOTVARKĖ  
 

1. Paraiškų dėl narystės VJ priėmimas internetu.   
2. VJ organizuojamų regatų savanorių veiklos tvarkaraštis 2019 m.  
3. Atnaujintų VJ varžybų organizavimo nuostatų taisyklių patvirtinimas.  
4. Pavasarinės talkos organizavimas Trakuose.   
5. VJ narių kortelių gamyba.  
6. Kiti klausimai.  

 
SVARSTYTA IR NUTARTA: 
 

1. L. Baublys ir D. Sarsevičius informavo, kad per VJ interneto tinklapį sulaukiama užklausų dėl 
narystės VJ. Svarstytas patogesnės platformos VJ tinklapyje sukūrimas.  
Valdybos narių sprendimu nutarta D. Sarsevičiui paskirti sukurti išsamesnę ir patogesnę 
anketą, kurią VJ tinklapyje užpildę interesantai galėtų pateikti prašymus įstoti į VJ.  
 

2. L. Baublys priminė, kad 2018 m. gruodžio 28 d. vykusio visuotinio VJ narių susirinkimo 
metu buvo priimtas sprendimas palengvinti Vilniaus jachtklubo regatų organizatorių darbą 
įtraukiant į regatų organizavimą VJ narių laivų įgulas.  
L. Kižys pasisiūlė sudaryti tvarkaraštį, kuriuo VJ narių įguloms bus priskiriama tam tikra 
regata (-os) ir įgula arba dalis įgulos turės prisidėti organizuojant jiems priskirtą regatą 
(planuojant distanciją, išmetant bojas numatytuose varžybų trasos vietose, rūpinantis regatos 
apdovanojimo ceremonija, prizais ir kitais, su regatos organizavimu susijusiais klausimais). 
Jis akcentavo, kad VJ nariai apie šią iniciatyvą yra informuoti ir galės savanoriškai pasirinkti, 
kurių VJ regatų metu prisidės prie organizavimo darbų.  
Nutarta paskirti L. Kižiui sudaryti buriavimo varžybų organizatorių-savanorių tvarkaraštį. 
Varžybų nepasirinkusių narių laivų įguloms regatos bus priskirtos VJ valdybos sprendimu.  
 

3. L. Baublys informavo, kad yra parengti 2019 m. Vilniaus jachtklubo kreiserinio buriavimo 
varžybų nuostatai  ir 2019 m. Vilniaus jachtklubo kreiserinių jachtų taurės nuostatai, kurie turi 
būti patvirtinti.  
Valdybos nariai vienbalsiu balsavimu patvirtino 2019 m. Vilniaus jachtklubo kreiserinio 
buriavimo varžybų ir 2019 m. Vilniaus jachtklubo kreiserinių jachtų taurės nuostatus.  

 
4. L. Baublys priminė, kad kasmet pavasarį VJ organizuoja pavasarinę talką Trakų „Žalgirio“ 

jachtklube. Jis pasiūlė įpareigoti VJ valdybos narį K. Jurevičių inicijuoti talkos organizavimą 
bei informuoti valdybą apie talkos datą ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki numatomos 
datos. D. Sarsevičiui paskirta informuoti VJ narius VJ interneto tinklapyje ir paraginti 
dalyvauti. Valdybos nariai siūlymui pritarė vienbalsiai.  
 

5. A. Ramanavičius iškėlė iniciatyvą dėl VJ narių kortelių gamybos. Jo teigimu, kiekvienam 
esamam ir naujam VJ nariui, kuris pateiks savo asmens duomenis (vardą, pavardę, nuotrauką 



(skaitmeniniu formatu) ir narystės VJ pradžios datą), VJ lėšomis būtų pagaminama nario 
kortelė, kuri tarnautų kaip liudijimas apie narystę VJ bei kaip nuolaidų kortelė VJ partnerių 
prekybos vietose. Valdybos nariai vienbalsiai nutarė inicijuoti VJ nario kortelių gamybą 
atsakingais paskiriant VJ valdybos narius A. Ramanavičių, L. Kižį ir VJ narę I. 
Ramanavičienę.    

 
6. Kiti klausimai.  

Iki buriavimo sezono pradžios numatyta sutvarkyti ir paruošti varžybose naudojamas bojas; 
Kitą valdybos susirinkimą surengti iki š. m. kovo mėnesį vyksiančio LB narių suvažiavimo.   

 
 
 
Vilniaus jachtklubo komandoras               Linas Baublys  
  
  

  


