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PROTOKOLO Nr. 03/19;

2019 04 27, Žemaitės g. 3, Trakai

Apie Asociacijos „Vilniaus jachtklubas“ (toliau – VJ) valdybos narių susirinkimo posėdžio
vietą ir laiką nariams buvo pranešta elektroniniu paštu.
Susirinkime dalyvavo 45 asociacijos „Vilniaus jachtklubas“ nariai.
Susirinkimo pirmininkas – VJ komandoras Linas Baublys.
Balsų skaičiavimo pirmininkas – VJ valdybos narys Liutauras Kižys.
Susirinkimo sekretorė – VJ narė Indrė Ramanavičienė.
Linas Baublys pristatė darbotvarkę susirinkimo dalyviams. Darbotvarkei pritarta.
DARBOTVARKĖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VJ komandoro ataskaita.
VJ valdybos ataskaita.
VJ iždininko ataskaita.
VJ revizijos komisijos ataskaita.
2018 m. VJ finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Kiti klausimai.

SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. VJ komandoro ataskaita.
Linas Baublys informavo, kad per 2018 m. iš asociacijos „Vilniaus jachtklubas“ pasitraukė 5
nariai, tačiau į ją įstojo nauji 5 nariai, todėl VJ narių skaičius išliko nepakitęs.
2018 m. rudenį VJ biuras perkeltas į naujas patalpas (Rodūnios kelias 32, Vilnius). Jų
išlaikymas kainuoja brangiau, tačiau jos yra kokybiškesnės, patogesnės ir modernesnės nei
ankstesnės, be to, į patalpų nuomos kainą įskaičiuojamos valymo ir draudimo paslaugos, taip
pat – galimybė naudotis baldais ir bevieliu internetu.
Komandoras paskelbė, kad 2019 m. kovo 31 d. duomenimis, VJ sąskaitoje buvo apie 14 tūkst.
eurų, pagrindinės VJ pajamos yra iš buriavimo kursų organizavimo. Jis taip pat informavo,
kad detali finansinė ataskaita jau yra paruošta ir ją posėdžio eigoje pristatys VJ iždininkas
Kęstutis Jurevičius.
2. VJ valdybos ataskaita.
Darius Sarsevičius susirinkimo dalyvius informavo apie VJ narių kortelių gamybos eigą. Jo
teigimu, kiekvienam esamam ir naujam VJ nariui, kuris pateiks savo asmens duomenis
(vardą, pavardę ir nuotrauką), bus pagaminta nario kortelė, kuri tarnautų kaip liudijimas apie
narystę VJ bei kaip nuolaidų kortelė VJ partnerių prekybos vietose. Jis priminė, kad VJ
nariams yra išsiųstas el. laiškas dėl kortelių gamybos ir paragino narius aktyviau teikti
nuotraukas ir duomenis, reikalingus kortelėms pagaminti.
Liutauras Kižys informavo, kad siekiant padidinti VJ narių įsitraukimą į VJ veiklą bei
palengvinti Vilniaus jachtklubo regatų organizatorių darbą, bus sudarytas tvarkaraštis, 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 priminė, kad ši iniciatyva jau pristatyta 2018
m. gruodžio 28 d. vykusio visuotinio VJ narių posėdžio metu ir dar kartą 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.

3. VJ iždininko ataskaita.
Kęstutis Jurevičius susirinkimo nariams pristatė veiklos rezultatų finansinę ataskaitą ir
balansą.
4. VJ revizijos komisijos ataskaita.
Tomas Niparas informavo, kad peržiūrėjo finansinius VJ dokumentus ir esminių pastabų
neturi. Jis išreiškė pastebėjimą, kad VJ šiuo metu disponuoja 3 banko sąskaitomis ir
suabejojo, ar jos visos reikalingos, bei pasiūlė sumažinti VJ banko sąskaitų skaičių iki
minimalaus reikalingo ir taip sutaupyti jų administravimo lėšų.
Balsavime dėl revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimo 3 - SUSILAIKĖ, likusieji VJ nariai
balsavo UŽ. Ataskaita patvirtinta.
5. 2018 m. metinių VJ finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Balsavime dėl metinių VJ finansinių ataskaitų tvirtinimo 2 - SUSILAIKĖ, likusieji VJ nariai
balsavo UŽ. Ataskaita patvirtinta.
6. Kiti klausimai.
Viktoras Onačko iškėlė iniciatyvą dėl buriavimo sezono metu vykstančių VJ susirinkimų
organizavimo Žemaitės g. 3, Trakuose esančiame Trakų „Žalgirio“ jachtklube. Susirinkimo
dalyviai iniciatyvai pritarė balsuodami: 3 – PRIEŠ, 4 – SUSILAIKĖ, likusieji balsavo UŽ.
Jevgenijus Skuryginas iškėlė iniciatyvą apsvarstyti naujų narių priėmimo į VJ tvarkos keitimą
bei supaprastinti naujų narių priėmimą. Valdybos nariai įsipareigojo apsvarstyti šį siūlymą
prieš tai išsiaiškinę VJ narių priėmimo tvarkos keitimo galimybes ir tai bus padaryta VJ
valdybos narių susirinkime. Susirinkimo dalyviai VJ valdybos narių siūlymui pritarė.

Vilniaus jachtklubo komandoras

Linas Baublys

