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Apie Asociacijos „Vilniaus jachtklubas“ (toliau – VJ) narių valdybos susirinkimo posėdžio 
vietą ir laiką valdybos nariams buvo pranešta elektroniniu paštu. 

 
Susirinkime dalyvavo:  
VJ komandoras Linas Baublys, valdybos nariai: Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Artūras 

Ramanavičius, Darius Sarsevičius, Vygantas Stankus ir VJ narės Indrė Ramanavičienė ir Silvija 
Valatkaitė.   

Susirinkimo pirmininkas – Linas Baublys.  
Susirinkimo sekretorė – Indrė Ramanavičienė.  
 
Linas Baublys pristatė darbotvarkę susirinkimo dalyviams. Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai. 

  
DARBOTVARKĖ:  
 

1. VJ tipinių varžybų nuostatų aptarimas ir tvirtinimas 2020 metams. 
2. Visuotinio VJ narių susirinkimo organizavimas, darbotvarkės tvirtinimas.   
3. VJ buveinės adreso juridinio tvirtinimo klausimai.  
4. Klausimai dėl artėjančio Lietuvos buriuotojų sąjungos suvažiavimo.  
5. Kiti klausimai.  

 
SVARSTYTA IR NUTARTA: 
 

 
1. L. Baublys informavo, kad yra parengti 2020 m. Vilniaus jachtklubo kreiserinio buriavimo 

varžybų nuostatai  ir 2020 m. Vilniaus jachtklubo kreiserinių jachtų taurės nuostatai, kurie turi 
būti patvirtinti.  
Valdybos narys L. Kižys pasiūlė „24 valandų regatos“ koeficientą padidinti iki 1 (buvo 0,5). 
Valdybos nariai balsuodami 5 – už, 1 susilaikė) nutarė „24 valandų regatos“ koeficientą 
padidinti iki 1.  
Valdybos narys D. Sarsevičius pasiūlė „Kuršių marių regatos“ koeficientą padidinti iki 2 
(buvo 1,5). Valdybos nariai balsuodami 2 – už, 3 prieš, 1 - susilaikė) nutarė „Kuršių marių 
regatos“ koeficientą palikti 1,5.  
L. Baublys pasiūlė balsuoti dėl 2020 m. įskaitinių VJ regatų skaičiaus ir palikti tą patį, kaip ir 
2019 m. Valdybos nariai balsuodami (4 – už, 1 – prieš, 1 – susilaikė) nusprendė palikti tą patį 
įskaitinių VJ regatų skaičių kaip ir 2019 m.  
VJ valdybos nariai vienbalsiu balsavimu patvirtino 2020 m. Vilniaus jachtklubo kreiserinio 
buriavimo varžybų ir 2020 m. Vilniaus jachtklubo kreiserinių jachtų taurės nuostatus.  

2. L. Baublys informavo, kad iki š. m. gegužės 1 d. turi būti surengtas VJ narių visuotinis 
susirinkimas. Jis pasiūlė suorganizuoti jį balandžio 3 d. (penktadienį) 18 val. VšĮ „Slidinėjimo 
akademija“ patalpose (Žvalgų g. 6, Vilnius).  
Numatoma VJ narių visuotinio susirinkimo darbotvarkė:  

• VJ komandoro ataskaita; 
• VJ iždininko ataskaita; 
• VJ revizijos komisijos ataskaita; 
• 2019 m. VJ finansinių ataskaitų tvirtinimas; 
• Kiti klausimai.  

D. Sarsevičiui paskirta informuoti VJ narius apie visuotinio susirinkimo datą ir laiką VJ 
interneto tinklapyje ir paraginti dalyvauti. Susirinkimo dalyviai L. Baublio pasiūlytai VJ narių 
visuotinio susirinkimo darbotvarkei pritarė vienbalsiai.  



3. L. Baublys informavo, kad yra būtina patvirtinti VJ oficialų buveinės adresą, VJ juridinį 
registracijos adresą VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų duomenų bazėje. Jo teigimu, 
dabartinių patalpų (Rodūnios kelias 32, Vilnius), kurias VJ nuomojasi, savininkas yra leidęs 
valstybinėse institucijose nurodyti šias patalpas kaip VJ oficialią buveinę, VJ juridinį 
registracijos adresą, todėl paprašė valdybos narių balsavimu patvirtinti šį sprendimą.  
Valdybos nariai siūlymui pritarė vienbalsiai. Oficiali VJ buveinė, juridinis registracijos 
adresas patvirtintas -  Rodūnios kel. 32 , LT-02187, Vilnius.  

4. Klausimai dėl artėjančio Lietuvos buriuotojų sąjungos (toliau – LBS) suvažiavimo.  
L. Baublys informavo, kad LBS suvažiavimas numatomas š. m. kovo 14 d. Nidoje. Jo 
teigimu, suvažiavimo metu bus svarstomi klausimai dėl LBS nario mokesčio pakėlimo.  
VJ valdybos nariai po diskusijų nutarė pasiūlyti suvažiavimo metu tokią VJ poziciją:  LBS 
nario mokestį fiziniams asmenims sumažinti iki 30 eurų metams (vietoje 35 eurų) 
proporcingai sumažinant nario mokestį nepilnamečiams ir nariams, vyresniems nei 65 metai). 
Taip pat juridinių asmenų narystės mokestį padidinti iki 100 eurų metams (vietoje 70 eurų). 
Taip pat nutarta iškelti poziciją kovo 14 d. vyksiančio suvažiavimo metu svarstant LBS 
Tarybos įgaliojimų pratęsimą metams nepritarti pratęsimui, o tvirtinti LBS Tarybą 2020 m. 
pabaigoje, visuotinio LBS tarybos rinkiminio suvažiavimo metu, kai pasibaigs galioti 
dabartinės LBS Tarybos sudėtis.  
Balsavimo metu šiai pozicijai pritarta vienbalsiai.  

5. Kiti klausimai.  
VJ valdybos nariai pasiūlė į VJ organizuojamų regatų teisėjų sąrašą įtraukti VJ narę Silviją 
Valatkaitę. Ši narė turi dvejų metų patirtį asistuojant VJ regatų teisėjams ir dirbant regatų 
sekretore, išmano sportinių regatų organizavimo specifiką, geba naudotis išmaniąją regatų 
valdymo sistemą www.regatos.lt ir t.t.  
L. Baublys pasiūlė siųsti S. Valatkaitę į buriavimo varžybų teisėjavimo seminarą apmokant 
kelionės ir dalyvavimo išlaidas, po kurio bus galima suteikti minėtai narei buriavimo varžybų 
teisėjo kvalifikaciją. Susirinkime dalyvavusi S. Valatkaitė šiam siūlymui neprieštaravo.  
Valdybos nariai L. Baublio siūlymui pritarė vienbalsiai. 
 
L. Baublys paminėjo, kad yra poreikis atnaujinti VJ buriavimo varžybų organizavimo 
inventorių: vėliavėles, garsinį signalą ir kt. ir pasiūlė iki prasidedant VJ buriavimo regatų 
sezono pradžios suorganizuoti pirkimą.  
Valdybos nariai šiam siūlymui pritarė vienbalsiai. Atsakingas už inventoriaus pirkimą 
paskirtas V. Stankus.  
 

 
 

Vilniaus jachtklubo komandoras                       Linas Baublys   
 
 
 
Susirinkimo sekretorė                Indrė Ramanavičienė 
  

  
  


