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Apie visuotinio Asociacijos „Vilniaus jachtklubas“ (toliau – VJ) narių susirinkimo posėdžio vietą ir 
laiką visiems jachtklubo valdybos nariams nariams buvo pranešta elektroniniu paštu ir telefonu. 
Susirinkime dalyvavo:  
VJ komandoras Linas Baublys, valdybos nariai: Liutauras Kižys, Stanislovas Butkevičius, Darius 
Sarsevičius, Artūras Ramanavičius, Vygantas Stankus, Kęstutis Jurevičius, Asociacijos „Vilniaus 
jachtklubas“ nariai. Iš viso dalyvavo 18 VJ narių iš 64.  
 
Susirinkimo pirmininkas – VJ komandoras Linas Baublys.  
Skaičiavimo pirmininkas – Liutauras Kižys (nariai pritarė vienbalsiai).   
Susirinkimo sekretorė – Indrė Ramanavičienė (nariai pritarė vienbalsiai).    
 
Linas Baublys pristatė darbotvarkę susirinkimo dalyviams. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.   
 
DARBOTVARKĖ  
 

1. Krištolo taurės ir VJ metinės įskaitos nugalėtojų apdovanojimai.   
2. Komandoro pranešimas (pranešėjas L. Baublys).  
3. Iždininko pranešimas (pranešėjas K. Jurevičius).  
4. Informacija dėl VJ naujų patalpų (pranešėjas L. Baublys).  
5. Informacija dėl LBS suvažiavimo žiemą Nidoje (pranešėjas L. Baublys).  
6. Informacija dėl VJ ir LBS nario mokesčio mokėjimo (pranešėjas L. Baublys).  
7. Dėl VJ organizuojamų buriavimo varžybų organizavimo naujovių 2019 m. Trakuose. 

Savanoriavimas ir VJ narių įtraukimas į varžybų organizavimą (pranešėjas L. Kižys). 
8. Kiti klausimai.  
9. Vakaronė. 

 
 
SVARSTYTA IR NUTARTA: 

1. L. Baublys įteikė apdovanojimus Krištolo regatos nugalėtojams.  
2. Komandoro pranešimas.  

L. Baublys susirinkusius informavo, kad VJ valdybos sprendimu kitais metais planuojama 
surengti 14 buriavimo regatų. Regatų buriavimo tvarkaraštis paskelbtas VJ interneto 
svetainėje. VJ regatos taip pat įtrauktos į Lietuvos buriuotojų sąjungos tvarkaraštį.  
Komandoras informavo, kad 2018 m. VJ skyrė paramą Vilniaus vaikų buriavimo 
mokyklai (nupirkti trys „Optimist“ laiveliai už 1000 eurų, ir 700 eurų skirta vaikų 
dalyvavimo varžybose mokesčiams ir transporto išlaidoms apmokėti, bei kitam buriavimo 
inventoriui pirkti).  
Komandoras informavo, kad 2018 m. VJ narių sąrašas pasipildė 3 nariais. Į VJ priimti 
Indrė Ramanavičienė, Rimantas Švedas ir Silvija Valatkaitė.  
Komandoras informavo, kad valdybos nariai parengė 2019 m. Vilniaus jachtklubo 
varžybų organizavimo nuostatų projektą. Stanislovas Butkevičius patvirtino, kad nuostatų 
projektas jau išsiuntinėtas valdybos nariams ir artimiausio VJ valdybos narių posėdžio 
metu bus patvirtintas.  

3. Iždininko pranešimas.  
Kęstutis Jurevičius pristatė 2018 m. finansinę ataskaitą. Jis informavo, kad 2018 m. 
gruodžio 1 d. duomenimis,  VJ sąskaitoje buvo 14 160 eurų. Nuo metų pradžios piniginių 
lėšų suma išaugo 2563 eurais.  Ilgalaikio turto vertė siekia 11 626 eurus, atsargos 2943.5 
eurų. Iždininkas informavo, kad dalis lėšų buvo gauta iš rėmėjų, taip pat padėkojo  
visiems, kas skyrė 2 procentus nuo savo Gyventojų pajamų mokesčio dalies – Valstybinė 
mokesčių inspekcija pervedė VJ 402 eurus.  



4. Informacija dėl VJ naujų patalpų.  
L. Baublys informavo, kad VJ šį rudenį sudarė 3 metų sutartį dėl patalpų ir mokymo salės 
(Rodūnios kelias 32, Vilnius) nuomos. Į patalpų nuomos kainą įtrauktos ir valymo bei 
draudimo paslaugos. Jis paminėjo, kad dabartinės patalpos yra keletą kartų pigesnės, nei 
ankstesnės, po to, kai ankstesniųjų patalpų savininkė Vilniaus miesto savivaldybė 
padidino nuomos mokestį.  

5. Informacija dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos (toliau – LBS) suvažiavimo.  
L. Baublys informavo, kad 2019 m. pavasarį bus organizuojamas LBS suvažiavimas 
Nidoje ir paragino tuos narius, kurie neplanuoja jame dalyvauti, pasirašyti sutartis dėl 
atstovavimo bei perleisti balsavimo teisę ten vyksiantiems VJ nariams, kad LBS 
suvažiavime būtų sudarytas kvorumas.  

6. Informacija dėl VJ ir LBS nario mokesčio mokėjimo.  
L. Baublys informavo, kad metinis VJ ir LBS narystės mokestis, turi būti sumokėtas iki 
2019 m. sausio 25 d. Pavėlavusieji sumokėti, neteks narystės LBS ir vėliaus norėdami 
įstoti, turės sumokėti stojimo mokestį kartu su metiniu narystės mokesčiu. Informacija 
apie mokesčio dydį ir mokėjimo terminus bus publikuota VJ interneto svetainėje.  

7. Dėl VJ organizuojamų buriavimo varžybų organizavimo naujovių 2019 m. Trakuose. 
Savanoriavimas ir VJ narių įtraukimas į varžybų organizavimą.   
Liutauras Kižys informavo, kad didžioji dalis VJ narių dalyvauja varžybose. 2019 m. 
sportinių buriavimo varžybų skaičius išlieka panašus kaip ir praėjusiais metais. Keisis tik 
kai kurių varžybų pavadinimai bei įskaitinių regatų skaičius.  
Bendru jachtklubo valdybos narių sutarimu, trys regatos – „Šeimos“, „24 valandų“ ir 
„Helovyno“ – tampa įskaitinėmis. Šiose regatose dalyvaujančių laivų  pelnytiems taškams 
bus pritaikytas koeficientas 0,5.   
Taip pat L. Kižys informavo, kad siekiant palengvinti Vilniaus jachtklubo regatų 
organizatorių darbą, numatoma keisti tipiniuose varžybų nuostatuose išankstinės paraiškos 
dalyvauti varžybose padavimo laiką ir nuo to priklausančio starto mokesčio dydį. 
Padavusieji išankstinę paraišką (išmaniojoje regatų valdymos sitemoje www.regatos.lt) iki 
dienos prieš varžybas 14 val., mokės regatos varžybų nuostatuose nurodytą starto mokestį. 
Pavėlavę užregistruoti laivą dalyvauti regatoje, ar registruojantys jį regatos dieną, turės 
mokėti 5 eurais didesnį starto mokestį.  
Jis paminėjo, kad VJ valdybos sprendimu pakeisti dviejų regatų pavadinimai. Regata 
„Vilniaus mero taurė“ pervadinta į „Vilniaus taurė“, o „Kazino“ regata pervadinta į 
„Skaisčio“ regatą. Pastaroji, tikėtina, bus organizuojama tik Skaisčio ežere, siekiant 
atgaivinti seną ir ilgametę tradiciją rengti buriavimo varžybas šiame ežere.  
L. Kižys taip pat informavo, kad siekiant padidinti VJ narių įsitraukimą į VJ veiklą bei 
palengvinti Vilniaus jachtklubo regatų organizatorių darbą, planuojama 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 paragino 
VJ narių įgulas peržvelgti ateinančių metų regatų tvarkaraštį ir savanoriškai pasirinkti, 
kurių VJ regatų metu jos galėtų prisidėti prie organizavimo darbų. Buriavimo varžybų 
nepasirinkusioms įguloms, regatos bus priskirtos VJ valdybos sprendimu.  
L. Kižys taip pat informavo, kad prieš prasidedant buriavimo sezonui VJ valdyba sudarys 
visas sąlygas apmatuoti laivus. Akcentuodamas tai, kad, jei kurie nors laivai paskutiniu 
metu įsigijo naujas bures ar atliko kokių nors kitų pakeitimų laivuose, visiems bus 
sudarytos sąlygos atlikti laivų matavimus iš naujo.    

8. Kiti klausimai.  
Darius Sarsevičius informavo, kad  2018 m. VJ buvo pakankamai gerai matomas 
viešojoje erdvėje. Prie to prisidėjo aktyvus informacijos publikavimas socialiniuose 
tinkluose, VJ naujienų publikavimas jachtklubo tinklapyje, reportažai TV bei paieškos 
sistemų patobulinimas. Jis padėkojo nariams, kurie prisidėjo prie VJ ir buriavimo sporto  
populiarinimo, o kitus paragino prisidėti prie VJ organizuojamų regatų populiarinimo 
atsiunčiant foto ar video medžiagą.  
D. Sarsevičius taip pat informavo apie tai, kad VJ tinklapyje yra parengta naujienlaiškių ir 
klubo narių forumo platforma ir pakvietė naudotis šiomis tinklapio funkcijomis.   
 



Augustas Janušauskas susirinkimo metu pateikė prašymą tapti VJ nariu. VJ valdyba 
vienbalsiai pritarė A. Janušausko narystei.  
 
Susirinkimo pabaigoje apdovanotos VJ įgulos, bendroje VJ įskaitoje, surinkusios 
daugiausiai taškų:  
jachta „White Whale“ – 675 taškai;  
jachta „Vasara“ – 650 taškų ir  
jachta „Belone“ – 334,5 taško.  
 
Taip pat apdovanotos jachtos, surinkusios daugiausiai taškų VJ regatų įskaitinėse grupėse:  
I grupė – jachta „White Whale“;  
II grupė – jachta „Belone“;  
III grupė – jachta „Vasara“;  
IV grupė – jachta „Joga“;  
V grupė – jachta „Time Out“.   

 
9. VJ narių vakaronė.  

 
 
 
Vilniaus jachtklubo komandoras               Linas Baublys  
  
  
Balsų skaičiavimo pirmininkas            Liutauras Kižys 
  
  
Susirinkimo sekretorė               Indrė Ramanavičienė
  
  

   
 
 
 

                                                             
 
 
 
 


