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

  
DARBOTVARKĖ:  
 

1. VJ buriavimo varžybų sezono pradžia.  
2. Visuotinio VJ narių susirinkimo organizavimas, darbotvarkės tvirtinimas.   
3. VJ valdomo turto inventoriaus tvarkymas.  
4. Bendradarbiavimas su GVK.  
5. Kiti klausimai.  

 
SVARSTYTA IR NUTARTA: 

 
1. L. Baublys informavo, kad vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 
aktualia redakcija (punktai 4.2.3 ir 4.2.4.), nuo 2020 m. birželio 1 d. yra leidžiama organizuoti 
sporto renginius (lauke), kai dalyvių skaičius neviršija 300 žmonių, nuo birželio 16 d. 
leidžiama organizuoti sporto renginius (lauke), kai dalyvių skaičius neviršija 500 žmonių). Jis 
pasiūlė Vilniaus jachtklubo kreiserinių jachtų buriavimo varžybų sezoną pradėti 2020 m. 
birželio 13 d. (šeštadienį).   
VJ valdybos nariai pasiūlymui pritarė balsuodami vienbalsiai.  

2. L. Baublys informavo, kad iki š. m. liepos 1 d. turi būti surengtas dėl situacijos su 
koronavirusu atidėtas VJ narių visuotinis susirinkimas. Jis pasiūlė suorganizuoti jį birželio 19 
d. (penktadienį) 19 val. Trakų „Žalgirio“ jachtklube (Žemaitės g. 3, Trakai).  
Numatoma VJ narių visuotinio susirinkimo darbotvarkė:  

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

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

3. L. Baublys iškėlė klausimą dėl tolimesnio VJ valdomo turto inventoriaus, susijusio su vaikų 
buriavimo sportu, tvarkymo. Bendru VJ valdybos sutarimu nuspręsta iki š. m. liepos 1 d. 
inventorizuoti ir įvertinti Asociacijos „Vilniaus jachtklubas“ valdomo sportinio inventoriaus, 
skirto vaikų buriavimo sportui, būklę, nustatyti jo vertę ir remiantis tuo priimti sprendimą dėl 
minėto inventoriaus pardavimo. Atsakingu už minėto turto inventorizavimą ir įvertinimą 
paskirtas K. Jurevičius.  

4. L. Baublys iškėlė klausimą dėl tolimesnio bendradarbiavimo su VŠĮ „Gero vėjo klubas“ 
remiant vaikų buriavimo sportą. Bendru VJ valdybos sprendimu priimtas sprendimas nuo 
2020 m. birželio mėn. 1 d. stabdyti partnerystę su VšĮ „Gero vėjo klubas“ organizuojant 
„Vilniaus vaikų buriavimo mokyklos“ veiklą dėl susitarimo nevykdymo iš jų pusės bei 
oficialiu raštu informuoti VšĮ „Gero vėjo klubas“ apie šį sprendimą.  



5. Kiti klausimai.  
L. Baublys informavo apie iš p. Rimvydo Lukšio gautą prašymą dėl narystės Asociacijoje 
„Vilniaus jachtklubas“. Bendru VJ valdybos narių sutarimu, Rimvydas Lukšys įtrauktas į 
Vilniaus jachtklubo narių sąrašą.  

 
 
 
Vilniaus jachtklubo komandoras                       Linas Baublys  
 
 
Susirinkimo sekretorė                Indrė Ramanavičienė 
   


