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PROTOKOLO Nr. 04/19;

2019 10 29, Rodūnios kelias 32 , LT-02187, Vilnius

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: Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Artūras
Ramanavičius, Darius Sarsevičius, VJ narė Indrė Ramanavičienė.
Susirinkimo pirmininkas – VJ komandoras Linas Baublys.
Susirinkimo sekretorė – VJ narė Indrė Ramanavičienė.
Linas Baublys pristatė darbotvarkę susirinkimo dalyviams. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.
DARBOTVARKĖ
1. Visuotinio VJ narių susirinkimo organizavimas, darbotvarkės tvirtinimas.
2. Bendradarbiavimo su Trakų rajono savivaldybe aptarimas.
3. Kiti klausimai.
SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. Linas Baublys informavo, kad iki š. m. gruodžio 31 d. turi būti surengtas VJ narių visuotinis
susirinkimas. Jis pasiūlė suorganizuoti jį gruodžio 6 d. (penktadienį) 18 val. Vilniaus
jachtklubo būstinėje, Rodūnios kelias 32, Vilnius.
Numatoma VJ narių visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
• Regatos „Krištolo taurė“ ir VJ metinės įskaitos nugalėtojų apdovanojimai.
• VJ komandoro ataskaita;
• VJ valdybos ataskaita;
• VJ iždininko ataskaita;
• Pranešimas apie 2020 m. VJ regatų tvarkaraštį;
• Pranešimas dėl VJ ir LBS nario mokesčio mokėjimo.
• Pranešimas dėl 2020 m. planuojamo bendradarbiavimo su Trakų r. savivaldybe.
• Kiti klausimai.
Susirinkimo dalyviai L. Baublio pasiūlytai darbotvarkei pritarė.
2. Artūras Ramanavičius pristatė valdybos nariams galimybę 2020 m. bendradarbiauti su Trakų
rajono savivaldybės administracija. Jis informavo, kad Trakai laimėjo konkursą ir 2020 m.
taps Lietuvos kultūros sostine, dėl šios priežasties Trakuose planuojama įvairių renginių,
kurių partneriais kviečiamas tapti ir Vilniaus jachtklubas.
Pasak A. Ramanavičiaus, pagrindiniai renginiai, kuriuose VJ siūloma dalyvauti:
• Trakų miesto šventė (2020 m. birželio 5-7 d.),
• Lietuvos karaliaus Mindaugo – Valstybės dienos proga organizuojama Valstybės
savaitė (2020 m. liepos 6-12 d.),
• Senųjų amatų dienos (2020 m. rugpjūčio 21-23 d.).
Taip pat Trakų r. savivaldybė siūlo surengti specialią parodą-ekspoziciją apie Vilniaus
jachtklubą vienoje iš gausiai turistų lankomų Trakų miesto vietų.
Pagrindinė tokio bendradarbiavimo nauda būtų Vilniaus jachtklubo veiklos viešinimas
visuomenei bei buriavimo sporto populiarinimas.
Susirinkime dalyvavę VJ valdybos nariai iniciatyvai pritarė. Tarpininkauti inicijuojant
bendradarbiavimo sutarties pasirašymą su Trakų rajono savivaldybės administracija
įpareigotas A. Ramanavičius.

3. Kiti klausimai.
Darius Sarsevičius iškėlė iniciatyvą išleisti VJ dovanų kuponus, kuriuos įsigiję asmenys
galėtų atsiskaityti jais iždininkui už buriavimo kursus arba kitas mokamas VJ teikiamas
paslaugas.
K. Jurevičius papildė, kad taip reikalinga išleisti VJ kursų baigimo liudijimą, kurį būtų galima
įteikti buriavimo teorijos kursus baigusiems kursantams.
Susirinkime dalyvavę VJ valdybos nariai iniciatyvai pritarė. VJ dovanų kuponus ir kursų
baigimo liudijimus paskirta sumaketuoti A. Ramanavičiui.
Artūras Ramanavičius iškėlė iniciatyvą VJ tinklapyje paskelbti įmonių, kurios sutinka teikti
nuolaidas VJ nario korteles turintiems nariams bei paskelbti jų sąrašą ir nuolaidų dydžius VJ
partnerių prekybos vietose.
Susirinkime dalyvavę VJ valdybos nariai iniciatyvai pritarė. VJ partnerių logotipus tinklapyje
ir informaciją apie nuolaidas įpareigotas paskelbti D. Sarsevičius.
Kęstutis Jurevičius pasiūlė iki kito VJ valdybos susirinkimo sutikrinti mokių narių ir
vėluojančių atsiskaityti už narystę VJ sąrašus bei pasiūlė kito susirinkimo metu surengti
balsavimą dėl nemokių narių pašalinimo. Sutikrinti šiuos sąrašus įpareigotas A.
Ramanavičius.
Kitą VJ valdybos narių susirinkimą nutarta surengti lapkričio 22 d. 17 val.

Vilniaus jachtklubo komandoras

Linas Baublys

