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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: Stanislovas Butkevičius, Kęstutis Jurevičius, 

Artūras Ramanavičius, Vygantas Stankus, 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.   
2. 2020 m. VJ buriavimo regatų tvarkaraščio tvirtinimas. 
3. Nemokių ir 2019 m. mirusių VJ narių šalinimas iš VJ narių sąrašų. 
4. Kiti klausimai.  

 
SVARSTYTA IR NUTARTA: 
 

1. Linas Baublys informavo, kad gruodžio 6 d. (penktadienį) 18 val. numatyta surengti visuotinį 
Vilniaus jachtklubo narių susirinkimą. Susirinkimo darbotvarkė yra patvirtinta spalio 29 d. 
vykusio susirinkimo metu, tačiau yra gautas VJ valdybos nario A. Ramanavičiaus siūlymas 
surengti visuotinį susirinkimą VJ partnerių „Slidinėjimo klubas“ patalpose, Kalvarijų g. 143, 
Vilniuje.  
Susirinkimo dalyviai pasiūlymui pritarė.  
 

2. Linas Baublys informavo, kad iki š. m. lapkričio 30 d. VJ turi pateikti Lietuvos buriavimo 
sąjungai 2020 m. numatomų surengti buriavimo regatų tvarkaraštį. Susirinkime dalyvavę VJ 
nariai kartu aptarė kitų metų regatų tvarkaraštį ir nusprendė regatas organizuoti žemiau 
išvardytomis datomis: 

• 2020 m. gegužės 9 d. – Pavasario regata (organizatorius – V. Stankus);  
• 2020 m. gegužės 23 d. – Šeimos regata (organizatorius – K. Jurevičius);  
• 2020 m. birželio 13 d. – Regata „Vilniaus taurė“ (organizatorius – L. Baublys);  
• 2020 m. birželio 19-20 d. – Joninių regata (organizatorius – L. Baublys); 
• 2020 m. birželio 26-27 d. – 24 valandų regata (organizatorius – L. Kižys);  
• 2020 m. liepos 6 d. – Karūnos regata (organizatorius – S. Butkevičius);  
• 2020 m. liepos 18-19 d. – Vilniaus čempionatas (vaikų) (organizatorius –  
• 2020 m. liepos 18-19 d. – Vilniaus kreiserinių jachtų čempionatas (organizatorius – 

L. Baublys);  
• 2020 m. rugpjūčio 22 d. – Regata „Vienutininkų taurė“ (organizatorius – T. 

Urbonas);  
• 2020 m. rugsėjo 5 d. – Skaisčio regata (organizatorius – L. Baublys);  
• 2020 m. rugsėjo 19 d. – Regata „Jurgio Stabinio taurė“ (organizatorius V. 

Mudėnas);  
• 2020 m. spalio 3 d. – Rudens regata (organizatorius – L. Baublys);  
• 2020 m. spalio 17 d. Regata „Krištolo taurė“ (organizatorius – L. Baublys);  
• 2020 m. spalio 24 d. Helovyno regata (organizatorius – L. Kižys).  

  
 



 
 
 

3. Kęstutis Jurevičius ir Artūras Ramanavičius paskelbė sutikrinę mokių VJ narių, vėluojančių 
atsiskaityti už narystę VJ, sąrašą, paviešino jį susirinkimo dalyviams ir pasiūlė balsuoti dėl 
nemokių narių pašalinimo. Susirinkime dalyvavę VJ valdybos nariai, atsižvelgę į nemokumo 
trukmę, prašymus išstoti iš VJ ir kitas priežastis vienbalsiai balsuodami pašalino 22 VJ narius 
(sąrašas neskelbiamas, bet patvirtintas kaip šio protokolo priedas ir saugomas VJ). Vienerių 
metų mokestį vėluojantys nariai nebuvo pašalinti iš VJ ir bus raginami susimokėti artimiausiu 
metu. Nesumokėję metinio narystės mokesčio iki 2020 m. balandžio mėnesio nariai bus 
svarstomi valdybos posėdyje iš naujo.  

4. Artūras Ramanavičius pristatė VJ organizuojamų buriavimo teorijos kursų baigimo 
pažymėjimo ir dovanų kupono VJ kursams įsigyti maketus. Susirinkime dalyvavę VJ 
valdybos nariai maketams pritarė.  

 
 

 
 

Vilniaus jachtklubo komandoras                       Linas Baublys   
 
 
 
Susirinkimo sekretorė                Indrė Ramanavičienė 
  

  
  


