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Apie Asociacijos „Vilniaus jachtklubas“ (toliau – VJ) narių visuotinio susirinkimo posėdžio
vietą ir laiką valdybos nariams buvo pranešta VJ internetiniame puslapyje ir narių elektroniniu paštu.
Susirinkime dalyvavo:
VJ komandoras Linas Baublys, valdybos nariai: Stanislovas Butkevičius, Kęstutis Jurevičius,
Artūras Ramanavičius, Darius Sarsevičius, Vygantas Stankus ir VJ nariai, iš viso – 33 žmonės.
Susirinkimo pirmininkas – VJ komandoras Linas Baublys.
Susirinkimo sekretorė – Indrė Ramanavičienė.
Susirinkimo balsų skaičiuotojas – Tomas Niparas. Sekretorių ir balsų skaičiuotoją nariai
balsavimu patvirtino vienbalsiai.
Linas Baublys pristatė darbotvarkę susirinkimo dalyviams. Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.
DARBOTVARKĖ
1.
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4.
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Regatos „Krištolo taurė“ ir VJ metinės įskaitos nugalėtojų apdovanojimas.
VJ komandoro ataskaita.
VJ valdybos ataskaita.
VJ iždininko ataskaita.
Pranešimas apie VJ 2020 m. VJ regatų tvarkaraštį.
Pranešimas dėl VJ ir Lietuvos buriuotojų sąjungos nario mokesčio mokėjimo.
Kiti klausimai.
Vakaronė.

SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. Regatos „Krištolo taurė“ ir VJ metinės įskaitos nugalėtojų apdovanojimas.
Linas Baublys apdovanojo „Krištolo regatos“ nugalėtojus.
Linas Baublys apdovanojo VJ metinės įskaitos nugalėtojus. Pirmąją vietą metinėje įskaitoje
iškovojusios jachtos „Vasara“ (kap. Romualdas Janušauskas) įgulą, II vietą užėmusios jachtos
„White Whale“ (kap. Julius Maseiva) įgulą ir III vietą užėmusios jachtos „Belone“ (kap.
Tomas Niparas) įgulą.
Jis taip pat informavo apie VJ metinės įskaitos grupių nugalėtojus:
I grupė – jachta „White Whale“;
II grupė – jachta „Belone“;
III grupė – jachta „Vasara“;
IV grupė – jachta „Jazz“;
V grupė – jachta „Esmeralda“.
Specialiomis padėkomis už atsakingą darbą teisėjų komandoje VJ organizuojamų buriavimo
regatų metu apdovanoti Silvija Valatkaitė ir Justas Vileita.
VJ garbės ženklu už ilgametę narystę Vilniaus jachtklube ir svarų indėlį populiarinant
buriavimo sportą Vilniaus krašte ir Lietuvoje apdovanotas ilgametis VJ narys Romualdas
Janušauskas.
2. VJ komandoro ataskaita.
Linas Baublys savo ataskaitoje informavo, kad šiuo metu VJ yra gausiausias ir daugiausiai
narių turintis Lietuvos jachtklubas.

L. Baublys paminėjo, kad VJ šiuo metu yra viena iš 4 įstaigų, kurios yra akredituotos vesti
buriavimo kursus.
VJ komandoras padėkojo ilgamečiam VJ rėmėjui UAB „Somi“, kuri tikslingai prisideda
finansiškai prie buriavimo iniciatyvų įgyvendinimo.
Jis taip pat pasidžiaugė, kad šių metų vasarą VJ suformuota buriuotojų komanda buvo viena iš
4 įgulų, atstovavusi Lietuvai „Sailing Champions League“ varžybų Sankt Peterburgo etape ir
pakvietė VJ narį Adomą Šablevičių papasakoti apie patirtį šiose varžybose.
Adomas Šablevičius informavo, kad „Sailing Champions League“ sudaro 4 etapai, kur
susirenka buriuotojų elitas ir VJ komanda (Adomas Janulionis, Jurgis Janulionis Adomas
Šablevičius ir Saulius Kinderis) šiemet užėmė aukščiausią vietą (15) iš visų keturių Lietuvai
atstovavusių buriuotojų įgulų. Jis paminėjo, kad 2020 m. taip pat planuojama dalyvauti šiame
čempionate.
3. VJ valdybos ataskaita.
Artūras Ramanavičius informavo susirinkimo dalyvius apie 2020 m. planuojamą VJ ir Trakų
rajono savivaldybės bendradarbiavimą „Trakai – Europos kultūros sostinė 2020“ renginių
metu. Jis paminėjo, kad šiuo metu yra derinamos galimos bendradarbiavimo detalės ir kitais
metais VJ buriuotojams bus pasiūlyta prisijungti prie Trakų r. savivaldybės rengiamų vandens
sporto turizmo ir buriavimo sporto populiarinimo iniciatyvų ir paprašė narių geranoriškai
įsitraukti į šią veiklą.
4. VJ iždininko ataskaita.
Kęstutis Jurevičius susirinkimo dalyviams pristatė VJ finansinę situaciją (neskelbiamas
priedas pridedamas).
5. Pranešimas apie VJ 2020 m. VJ regatų tvarkaraštį.
Linas Baublys susirinkimo dalyviams buvo pranešė, kad praėjusio VJ valdybos narių
susirinkime buvo patvirtintas 2020 m. VJ regatų tvarkaraštis. Jis paskelbtas VJ interneto
tinklapyje. Jachtų grupės ir matavimų sistema išliks ta pati. Dėl konkrečių regatų koeficientų
VJ valdyba svarstys atskirai kitų metų susirinkimų metu.
VJ komandoras pasidžiaugė, kad 2019 m. jachtų įgulų savanoriavimo regatose iniciatyva
labai prisidėjo prie kokybiškesnio VJ regatų organizavimo ir pasiūlė šią iniciatyvą plėtoti ir
ateinančiais metais.
6. Pranešimas dėl VJ ir Lietuvos buriuotojų sąjungos nario mokesčio mokėjimo.
Linas Baublys informavo, kad metinis VJ ir LBS narystės mokestis, turi būti sumokėtas iki
2020 m. sausio 25 d. Pavėlavusieji sumokėti, neteks narystės LBS ir vėliau norėdami įstoti,
turės sumokėti stojimo mokestį kartu su metiniu narystės mokesčiu. VJ nario metinis
mokestis bei naujų narių stojimo mokestis išlieka nepakitęs.
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