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LIETUVOS BURIAVIMO RAIDOS ISTORIJA
DATOS IR ĮVYKIAI
Venantas Butkus,
Leonas Krasauskas,
Artūras Dovydėnas.
1875 m.– Grafas Benediktas Henrikas Tiškevičius Prancūzijoje pasistatydino prabangią jachtą "Žemajtej". Jis
buvo Paryžiaus jachtklubo narys. Iš Raudondvario kilusio grafo pavardė sutinkama ir Nicos regatos
komiteto narių sąraše.
1919 m.– Kaune inž. J. Šližio iniciatyva įsteigta pirmoji nepriklausomoje Lietuvoje sporto organizacija – Lietuvos
Sporto Sąjunga.
1921 m.– Rugsėjo 7 d. inžinierių J. Šimoliūno ir A. Sruogos iniciatyva Kaune įkuriamas Lietuvos jachtklubas.
1922 m.– Sausio 29 d. patvirtinti Lietuvos jachtklubo įstatai, kurie buvo įregistruoti Kauno miesto ir apskrities
valdyboje. Pirmuoju jachtklubo komandoru išrinktas inž. J. Šimoliūnas.
1924 m.– Birželio 22 d. Kauno jachtklube organizuotos pirmosios irklavimo ir plaukimo varžybos.
1925 m.– Klaipėdos "Jūros" draugijos sporto sekcija sušaukė steigiamąjį lietuviškojo jachtklubo posėdį, kuriame
apsvarstė įstatus, išrinko laikinąją valdybą. Klubo komandoru išrinktas gydytojas Valteris Didžys.
1926 m. – Klaipėdos jūrų skautai įsigijo konfiskuotą burlaivį, kuriam suteikė "Budžio" vardą. Spalio 1 d. "Budys"
išplaukė į savo pirmąjį jūrinį plaukiojimą - Liepojon. Tai - Lietuvos jūrinio buriavimo pradžia.
1928 m. – Klaipėdos uosto direkcijos pirmininko R. Vysocko iniciatyva buvo įsteigtas buriuotojų klubas.
1929 m.– Vasario 13 d. įsteigiamas Klaipėdos jachtklubas. Komandoru išrinktas uosto valdybos viršininkas jūrų
kapitonas L. Stulpinas.
1932 m.– Kaune ant pontonų pastatytas plaukiojantis pastatas, vėliau tapęs "Perkūno" jachtklubu.
1933 m.– Klaipėdiečių jachta "Gulbė" (kapitonas K. Plonaitis) aplankė Londoną, Oslo ir Geteborgą.
1933 m.– Liepos 15 d. jūros skautų burlaivis "Budys", išplaukdamas jūron, atsitrenkė į šiaurinį Klaipėdos uosto
molą ir sudužo. Trys buriuotojai - Juozas.Šidlauskas, Vytautas Anulevičius ir Jasiukevičius - nuskendo.
1934 m.– Klaipėdoje įsikūrė "Santaros" jūrų skautų draugovė.
1934 m.– Kaune, ties Žiemos uostu, įrengiamas plaukimo baseinas. Čia įsikuria jachtklubas "Kipras".
1935 m.– Įsikūrė Klaipėdos jūros šaulių būrys. Vėliau jis nusipirko jachtą "Šaulys".
1935 m.– Birželio 4 d. Klaipėdoje Klaipėdos Fiziško Auklėjimo Komiteto iniciatyva pradėjo veikti Lietuvos
Buriuotojų Sąjunga. Tai pirmojo posėdžio data, kurios metu buvo pasiskirstyta pareigomis: sąjungos
pirmininkas Juozas Jurkūnas (paskirtas Švietimo ministro), vice-pirmininkas F. Buntinas, iždininkas J.
Kaminskas, sekretorius Albertas Patas, valdybos nariai Hansas Plore, R. Jeneff). LBS Statutas buvo
patvirtintas 1935.03.30 dieną Švietimo Ministro įsakymu Nr.F/35, Lietuvos Respublikos Švietimo
Ministerijos Kūno Kultūros Rūmuose Kaune, raštas Nr. 1279.
1935 m.– Pirmą kartą Lietuvos buriuotojai dalyvavo tarptautinėse varžybose, kurios startavo Gotlando saloje.
Lietuvai atstovavo keturios Klaipėdos jachtklubo jachtos - "Vytis" (kap. F.Buntinas) , "Tegu" (kap.
Albertas Patas), "Gintaras" (kap. Marcinkus), "Argus" (kap. J.Kaminskas).
1936 m.– Klaipėdoje pradėjo veikti du metus gyvavusi Buriavimo mokykla.
1936 m. – Kęstutis Aglinskas, studentas medikas, Klaipėdos Buriavimo mokyklos konspektus parengė ir
padaugino rotatoriumi.
1937 m.- Lietuvos Respublikos Kūno Kultūros Rūmai (1935.03.12 dienos raštas Nr. 1248), pavedė Lietuvos
Buriuotojų Sąjungai paruošti “Sportinių jachtų vadų paruošimo instrukcijos” projektą. Tais pačiais
metais buvo paruoštas “Sportinių jachtų vadų registracijos ir plaukiojimo” įstatymas.
1937 m.– Įsikūrė Vytauto Didžiojo universiteto studentų korporacija "Jūra".
1937 m.– Tarptautinėje regatoje aplink Gotlando salą (270 jūrmylių) jachta "Žalčių karalienė" (kapitonas F.
Buntinas) savo klasėje užėmė pirmą vietą.
1937 m.– Lapkričio 17 d. "Vyriausybės žiniose" atspausdintos taisyklės jachtų vadams ruošti.
1938 m.– Birželio 17-20 d.d. Klaipėdoje ir Nidoje vyko pirmoji Lietuvos Buriuotojų Sąjungos organizuota
tarptautinė regata. Lenktynių vadovas - inž. Balys Sližys, žiūri teisėjai - jūrų kapitonas A. Kaškelis,
uosto kapitonas A. Daugirdas, vaistininkas K. Mažonas, LBS sekretorius Albertas Patas, V. Skvirblys.
1938 m.– Birželio 21 d. jachtos išvyko į Ventspilį, Rygą ir Taliną dalyvauti ten vykstančiose regatose ir
buriuotojų klubų šventėse.
1939 m.– Nacistinei Vokietijai okupavus Klaipėdą, 11 jūrinių jachtų nuplukdyta į Šventąją. Buriavimas persikėlė
į ežerus. Buriuota Kaune, Šiauliuose, Telšiuose, Trakuose.
2008.10.06.

Lapo nr.1. Viso 7 lapai.

Lietuvos buriavimo raidos istorija. Datos ir įvykiai.
1939 m.– Šiauliuose, atsikėlus čionai Klaipėdos pedagoginiam institutui, padaugėjo buriuotojų. Buriavimo bazė
persikėlė į Rėkyvos ežerą.
1939 m.– Lietuvai atgavus Vilnių, mūsų buriuotojai galėjo naudotis Trakų buriavimo baze. Čia buvo surengti
studentų buriavimo kursai.
1940 m.– Rugpjūčio mėn., kai Lietuva jau buvo įjungta į SSRS sudėtį, Vidaus reikalų ministro įsakymu beveik
visos anksčiau veikusios visuomeninės organizacijos, tarp jų Lietu vos jūrininkų sąjunga bei Lietuvos
buriuotojų sąjunga, buvo uždarytos, kaip "... nebesuderinamos su valstybės saugumo reikalais".
1942 m.– Prie Kūno Kultūros Rūmų įsteigtas Buriavimo komitetas, pirmininkaujamas dr. V.Didžio. Nariai - jūrų
kapitonai S. Dagys ir Z. Domeika, buriuotojai - V.Petukauskas ir Bronys Stundžia. Netrukus atsikūrė
Kauno, Šiaulių ir Vilniaus buriuotojų klubai.
1943 m.– Kaune Nemuno ir Nevėžio santakoje veikė "Perkūno" vandens sporto šakų klubas, turėjęs ir buriavimo
sekciją. Po antskrydžio 1944 m. sudegė klubo brandvachta su laivais.
1946 m.– Atsikuria Klaipėdos jachtklubas. Direktorius E. Ingaunis.
1948 m.– Pirmieji pokario buriavimo kursai Kaune. Jų organizatoriai: J. Žilevičius, P. Grabauskas, J. Šliažas, E.
Pažarauskas. Kursus baigė 36 buriuotojai.
1949 m.– Trakuose įvyko pirmosios Kauno buriavimo pirmenybės.
1950 m.– Kaune buriavimo sportą kultivuoja dvi draugijos - "Žalgiris" ir "Spartakas".
1951 m.– Plateliuose vieno iš buvusios studentų korporacijos "Jūra" vadovo, provizoriaus Stasio Žukausko
iniciatyva įkurtas jachtklubas.
1952 m.– LSD "Spartakas" buriuotojai Kauno sporto reikmenų kombinate pastatė dvi "M" klasės burvaltes.
1953m.– LSD "Spartakas" įkūrė savo jachtklubą Nevėžyje ties Raudondvariu. gauta pirma kilinė jachta
"Koralas".
1954 m.– Surengta pirmoji regata aplink Kuršių marias.
1957 m.– Kaune prie Pažaislio skiriamas 10 ha žemės sklypas būsimo jachtklubo statybai.
1957 m.– Pirmoji Nemuno regata maršrutu Kaunas-Rusnė.
1959 m.– Gimstančiose Kauno mariose įvyko "Finn" klasės jachtų regata.
1960 m.– Pradėjo veikti "Žalgirio" jachtklubas prie Kauno marių. Direktorius V. Bogdanovas.
1961 m.- Geografas Jurgis Stabinis (1907-1959) parengė buriavimo vadovėlį. 4000 egz. išleista 1961 m.
1962 m. Lietuvoje likvidavus sporto draugiją "Spartakas", jos buriuotojai perėjo į "Žalgirio" jachtklubą.
1963 m.– Pirmieji buriavimo sporto meistrai Lietuvoje: S. Baltrūnas ("Finn"), R. Būdvytis ("FD"), Leonas
Krasauskas ("M").
1965 m. Kauno jachtklubo tarybos pirmininku išrenkamas Leonas Krasauskas, kuris kartu ėjo ir jachtklubo
direktoriaus pareigas iki 1992 m.
1967 m.– SSRS Tautų spartakiadoje Kauno buriuotojai B. Žumbakis (vairininkas), A. Dmitrijevas ir J.
Kliučinskas, lenktyniavę "Drakon" klasės jachta, užėmė antrą vietą ir buvo apdovanoti sidabro
medaliais.
1968 m. Lietuvos jachtklubuose pirmą kartą pradėta gamybinė veikla. Kauno jachtklube buvo pagaminta 30
"Optimist", 7 "Kadet", 4 "OK-dingi" klasės lenktyninių burvalčių (meistras B. Daukša).
1968 m.– Kaune paminėtas buriavimo atkūrimo pokario metais dvidešimtmetis. Tuo metu Kauno jachtklubas
turėjo 250 narių, 110 burlaivių.
1969 m.- Tarptautinėje regatoje "Gryf Pomorski" (Lenkija) Kauno buriuotojų Boleslovo Žumbakio ("Drakon") ir
Jurgio Vilemo ("Star") vadovaujamos įgulos iškovojo pirmąsias vietas.
1971 m.– SSRS jaunimo čempionate Saulius Tamkvaitis ("Finn") iškovojo pirmąją vietą.
1972 m.– SSRS jaunių taurės varžybose Arvydas Balčiūnas ("Optimist") užėmė pirmąją vietą.
1973 m.– Kaune atidaryta Vaikų-jaunimo buriavimo sporto mokykla. Direktorius V. Urbanavičius
1973 m. Smiltynėje pastatytas Klaipėdos jachtklubo (architektas A. Zaviša) pagrindinis pasta tas ir viešbutis.
1975 m.– Jurgis Vilemas organizavo ir vadovavo jachtos "Vilnis" žygiui per Ladogos ežerą ir Baltąją jūrą į
Archangelską, Murmanską. Atskiruose žygio etapuose laivo vadų pareigas ėjo A. Jurgutis, A. Zaviša,
Kęstutis Sabas ir A. Kadžiulis. Tai pirmoji lietuvių jachta, pabuvojusi už Speigyračio.
1975 m.– Pradėta LSD "Žalgiris" Kauno jachtklubo pagrindinio korpuso statyba. Baigta 1977 m.
1976 m.- SSRS Profsąjungų jaunimo pirmenybėse A. Kuznecovas ir V. Zienius ("420") užėmė pirmąją vietą.
1978 m.- Bronys Stundžia išleido Kanadoje knygą “Burės ir varikliai”. Buvo trys laidos: 1978, 1983, 2000 m.
1978 m. SSRS jaunių čempionate, vykusiame Kaune, Šarūnas Abraitis (Kaunas) tapo čempionu “Optimist”
klasėje, o Nidos buriuotojai Arvydas Smolskas (vairininkas) ir Arūnas Burkšas (jūreivis) užėmė 2-ą
vietą “Cadet” klasėje, po ko pateko į SSRS rinktinę.
1979 m. Lietuvos Kūno kultūros institute (Kaunas) įvesta buriavimo specialybė. Vadovas doc. Drąsutis
Palukaitis. Iki 1997 metų, kai specialybė buvo panaikinta, paruošti 35 diplomuoti buriavimo sporto
treneriai.
1980 m.– SSRS jaunių čempionate "Optimist" klasėje pirmąją vietą užėmė Raimondas Šiugždinis.
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1982 m.– Pirmąsias vietas užėmė: Gintautas Mincė ir Kęstutis Sabas ("470") – SSRS jaunių žaidynėse,
Raimondas Šiugždinis ir Deividas Galaburda ("Kadet") – SSRS jaunių čempionate.
1982 m.– Tarptautinėje regatoje Vokietijoje pirmąsias vietas savo klasėse užėmė jachtos "Žalčių karalienė"
(kapitonas Boleslovas Žumbakis) ir "Audra" (kapitonas Ignas Miniotas).
1983 m.– Gintautas Mincė (vairininkas) ir Kęstutis Sabas, dalyvaudami SSRS Tautų VIII-joje spartakiadoje, tapo
SSRS čempionais "470" jachtų klasėje.
1985 m.– Šie metai buvo ypatingai sėkmingi Kauno buriuotojui Gintautui Mincei. Startuodamas "470" klasės
jachta, jis tapo tarptautinių regatų, vykusių Juodojoje ir Baltijos jūrose nugalėtoju, dar kartą iškovojo
SSRS čempiono titulą.
1985 m.- Osvaldas Kubiliūnas ir Vilhelmas Lapėnas parengė knygelę pradedantiesiems buriuotojams “Kelk
bures” (125 psl., 300 egz. Rotaprintu).
1986 m.– Raimondas Šiugždinis ir Deividas Galaburda ("470") tapo SSRS jaunių žaidynių nugalėtojais.
1986 m.– Rugsėjo 20-osios naktį audringos Baltijos bangos išmetė į krantą kauniečių jachtą "Žalčių karalienė"
(kapitonas Vytautas Mačiulaitis), dalyvavusią LTSR jūreivių sporto tarybos organizuotose varžybose.
Avarijos metu žuvo antros eilės vairininkai A. Lapinskas, R. Rainys ir R. Urbonavičius.
1986 m.– Gintautas Mincė ir Aleksiejus Černyšas ("470") IX SSRS Tautų spartakiadoje užėmė pirmąją vietą.
SSRS pirmenybėse Gintautas Mincė ("470") buvo pirmas.
SSRS jaunimo pirmenybėse Linas Šiugždinis ir Valdas Balčiūnas ("470") užėmė pirmąją vietą.
"470" klasės jachtų pasaulio pirmenybėse Gintautas Mincė buvo 11-tas.
1987 m.– Pasaulio jaunių čempionate Linas Šiugždinis ir Valdas Balčiūnas ("470") užėmė 13-ąją vietą.
SSRS "Luč" klasės taurės varžybose Tauras Rymonis užėmė 3-ąją vietą.
1988 m.- OSTSEEREGATTA Varnemiundėje jachta “DAILĖ” laimėjo didžiųjų jachtų klasėje pirmą vietą.
1988 m.– SSRS čempionate "Luč" jachtų klasėje Tauras Rymonis užėmė 3-ąją vietą.
SSRS Profsąjungų čempionate "Luč" jachtų klasėje Tauras Rymonis užėmė 2-ąją vietą.
1989 m.– Gegužės 13 d. pirmą kartą Lietuvos buriavimo istorijoje trys jachtos – "Lietuva" (kap. Osvaldas
Kubiliūnas), "Audra" (kap.Ignas Miniotas) ir "Dailė" (kap. Žvaigždras Drėma), iškėlusios trispalves
vėliavas, pradėjo žygį per Atlantą.
1989 m.– SSRS "Luč" jachtų klasės taurės varžybose Tauras Rymonis užėmė 1-ąją vietą sunkaus svorio įskaitoje
ir 17-ąją vietą bendrojoje įskaitoje. Saulius Pajarskas – 1-ąją vietą lengvo svorio įskaitoje ir 3-iąją vietą
bendroje įskaitoje. Raimondas Šiugždinis – 2-ąją vietą lengvo svorio įskaitoje ir 4-ąją vietą bendroje
įskaitoje.
1989 m.– Vasario 25 d. Kaune vykusiame ataskaitiniame Lietuvos buriavimo federacijos posėdyje išrinkta
iniciatyvinė grupė, įpareigota parengti atkuriamos Lietuvos buriuotojų sąjungos įstatus.
1989 m. Tuomet į Gotlandą dar iš sovietinės Klaipėdos kultūros fondo pastangomis išplaukė dvi jachtos:
“Nerija” (kap. Vincas Valinskas, įgula: Marius Eidukevičius ir Saulius Sabaliauskas, keleiviai: Vytautas
Lansbergis, Česlovas Kudaba, Justas Vincas Paleckis, Mindaugas Černiauskas, Janina Antanelienė,
Violeta Podolskaitė) ir “Ragana” (kap. Aidas Jurkonis, įgula: Arūnas Speičys ir M. Velička, keleiviai:
Saulius Bareikis, A. Latėnas, Nijolė Gelžinytė, I. Krikščiūnaitytė) plukdinusios neva Jaunimo teatro
aktorius. Kiti lietuvių politiniai veikėjai atplaukė keltu. Gotlando kaimelyje Ljugerne gyvenę Jonas
Pajaujis ir E. Budrys bei Stokholme gyvenęs F. Čilinskas padėjo organizuoti Lietuvių Studijų savaitę.
Jos metu buvo pasirašytas Gotlando komunikatas, sudarytas iš vieno sakinio: "Visų pasaulio lietuvių
šventas tikslas yra nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymas", po kuriuo tada pasirašė tuometiniai
komunistų partijos, ir jau veikusio Sąjūdžio veikėjai (Kazys Bobelis, Antanas Buračas, Česlovas
Kudaba, Vytautas Landsbergis, Irena Lukoševičienė, Kazimieras Motieka, Antanas Terleckas, Justas
Vincas Paleckis).
1990 m.– Sausio 20 d. Šiauliuose įvyko Lietuvos buriavimo federacijos suvažiavimas, kuriame paskelbta apie
Lietuvos buriuotojų sąjungos atkūrimą, priimtas jos statutas.
1990 m.– SSRS "Draugystės" regatoje Raimondas Šiugždinis "Luč" klasėje užėmė 1-ąją vietą.
1990 m.– Spalio 25 d. Kaune įvyko steigiamasis Lietuvos žurnalistų ir buriuotojų klubo "Marinus" susirinkimas.
Klubo prezidentu išrinktas žurnalistas Venantas Butkus.
1991 m.– Lapkričio 3 d. Madride atstatytos Lietuvos buriuotojų sąjungos teisės IYRU (International Yacht
Racing Union), kurios nare LBS buvo 1935–1940 metais. Dabar ši tarptautinė buriuotojų organizacija
yra pakeitusi savo pavadinimą į ISAF (International Sailing Federation).
1991 m.– IV Pasaulio lietuvių žaidynėse "Luč" klasėje Saulius Pajarskas užėmė 1-ąją vietą.
1992 m. "Žalgiriui" priklausęs Kauno jachtklubas perduodamas Sporto departamentui prie Ministrų Tarybos. Čia
įsteigtas Lietuvos buriavimo centras (direktorius Albinas Grabnickas).
1992 m.– Įsteigtas Kauno buriavimo veteranų klubas.
1992 m. Pirmą kartą Lietuvos buriavimo istorijoje šios sporto šakos atstovai dalyvavo Olimpinėse žaidynėse.
Barselonoje startavusi Raimondas Šiugždinio ir Valdo Balčiūno įgula ("470") užėmė 32-ąją vietą.
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SSRS "Draugystės" regatoje Tauras Rymonis "Finn" klasėje iškovojo 1-ąją vietą.
1992 m. Jachta „Laisvė“ (kap. Ignas Miniotas) dalyvavo Kolumbo regatoje, skirtoje Amerikos atradimo 500sioms metinėms
1992-m. Balandžio 5 d. klaipėdiškių jachta "Lietuva" (kap. Steponas Kudzevičius) išplaukė į Lisaboną dalyvauti
Kolumbo regatoje. Iš Bostono tęsė kelionę aplink pasaulį. Į Klaipėda sugrįžo 1993 metų gegužės 12 d.
Generaliniu kursu nuplauktos 33 672 jūrmylės.
1993 m.- Išleistos tarptautinės (IYRU IYRR-93) 1993-1996 m. buriavimo varžybų taisyklės – pirmą kartą po
karo pilnoje apimtyje lietuviškai.
1993 m.– Liepos 10 d. jachta "Laisvė" (kapitonas Ignas Miniotas) išplaukė į kelionę su šūkiu: "Su laisvės vėliava
aplink pasaulį". 1994 m. gruodžio 23 d. 17 val. Grinvičo laiku "Laisvė" apiplaukė Horno kyšulį. Į
Klaipėdą "Laisvė" grįžo 1995 m. liepos 23 d. Nuplaukta daugiau kaip 55 tūkstančiai jūrmylių.
1994 m.– Rugsėjo 3 d. jachta "Aura", vadovaujama kapitono Jono Limanto, išplaukė į kelionę, kurios tikslas
apiplaukti Horno kyšulį. Per Atlanto vandenyną plaukė klaipėdiškis Jonas Limantas ir kaunietis Linas
Ivanauskas. Argentinos sostinėje prie jų prisijungė lėktuvu atskridę klaipėdiškiai Gediminas Pilaitis ir
Ričardas Ramanauskas. 1995 m. sausio 18 d. keturi buriuotojai apiplaukė Horno kyšulį ir pirmą kartą
mūsų šalies buriavimo istorijoje su Lietuvos vėliava išlipo į olandų jūrininkų atrastąją žemę ir čia
pasirašė svečių knygoje. Po žygio apie Horno kyšulį Jonas Limantas su savo jachta nubūriavo į JAV
vykdydamas kontrakto sąlygas su rėmėju, o jo bendražygiai lėktuvu iš Argentinos parskrido Lietuvon.
1995 m.– Raimondas Šiugždinis užėmė 1-ąją vietą Europos "Laser-R" jachtų klasės taurės varžybose. Tarp
moterų pirmąją vietą iškovojo Jurga Maleckaitė.
1996 m. Birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija įregistravo atkurtą Lietuvos buriuotojų
sąjungą. LBS prezidentu išrinktas akademikas Jurgis Vilemas.
1996 m.– Europos "Laser-R" taurės varžybose Raimondas Šiugždinis ir Jurga Maleckaitė buvo pirmieji.
1997 m.- Išleistos tarptautinės (ISAF RRS-97) 1997-2000 m. buriavimo varžybų taisyklės.
1997 m.– Raimondas Šiugždinis iškovojo Pasaulio ir Europos čempionų titulus "Laser-R" klasėje. Tai pirmas toks
aukštas sportinis rezultatas Lietuvos buriavimo istorijoje. Lietuvoje jis buvo pripažintas geriausiu metų
sportininku.
1999 m.– "Laser-S" klasės jachtų pasaulio čempionate Raimondas Šiugždinis ir Giedrius Gužys iškovojo Lietuvai
kelialapį į Olimpinių žaidynių Sidnėjuje buriavimo regatą.
2000 m.– Pirmą kartą Lietuvos buriuotojai dalyvavo "Europos" klasės jachtų pasaulio čempionate Brazilijoje ir
"Optimist" klasės jachtų pasaulio čempionate Ispanijoje.
2000 m.– Olimpinėse žaidynės Sidnėjuje Giedrius Gužys "Laser-S" klasėje užėmė 25 vietą.
2000 m.- Gruodžio 9 d. LBS prezidentu išrinktas Robertas Dargis.
2001 m.- Išleistos tarptautinės (ISAF RRS-2001) 2001-2004 m. buriavimo varžybų taisyklės.
2002 m.- Venanto Butkaus iniciatyva išleista knyga “Gero vėjo!” - Lietuvos buriavimo istorijos puslapiai.
2002 m.- Pradedant nuo XXXV Kuršių marių regatos, Olimpiniai trikampiai prie Nidos buvo pradėti komentuoti
nuo kranto. Pirmas Kuršių marių regatų komentatorius – Artūras Dovydėnas.
2002 m.- 2002 metų įdomiausio plaukimo konkurso nugalėtoja jachta “Rėja” (kap.Valdemaras Vizbaras) –
Botnijos įlanka.
2003 m.- LBS nariu tapo Kintų buriavimo mėgėjų klubas “Marių burės”.
2003m.- Prezidento Roberto Dargio iniciatyva ir lėšomis išleistas vadovėlis “Buriavimas”. Autorius Artūras
Dovydėnas (448 psl, 470 spalvotų iliustracijų ir schemų, 1000 egz., išplatintas per metus).
2003 m.- "Laser-S" klasės jachtų pasaulio čempionate Ispanijoje Giedrius Gužys iškovojo Lietuvai kelialapį į
Olimpinių žaidynių Atėnuose buriavimo regatą (27-a vieta Olimpiadoje).
2003 m.- Metų kelionės: 1) jachta “Rėja” (kap.Valdemaras Vizbaras) – Norvegija; 2) “Elan” (kap.Urbonavičius
Miroslavas) – Atviras Čekijos čempionatas Kroatijoje; 3) “Ragainė 2” (kap.Raimundas Norkus) –
Estija; 4) “Amelija” (kap.Kęstutis Oginskas) – Švedija; 5) “Ragainė 2” (kap.Andrius Varnas) –
Peterburgas; 6) “Ragainė” (kap.Dainius Juršėnas) – Danija, Švedija. 2003 metų įdomiausio plaukimo
konkurso nugalėtojai: 1) “Rėja”, 2) “Elan”.
2004 m.- LBS Būstinė persikėlė į naujas patalpas adresu Vilniuje: S.Žukausko g. 27-25. Balandžio 27 dieną
oficialiai iškelta LBS vėliava ant flagštoko prie būstinės.
2004 m.- 2004 metų rugsėjo 21 dieną LBS Taryba priėmė norminius dokumentus:
- LBS buriuotojo elgesio normos uostuose;
- LBS buriuotojo moralė, etika ir etiketas;
- LBS buriuotojo uniformos nuostatai;
- LBS emblemos metrikai;
- LBS vėliavos ir vimpelo metrikai ir etiketas;
- LBS Garbės nario nuostatai;
- Valstybinių vėliavų etiketas buriniuose laivuose.
2008.10.06.
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Lietuvos buriavimo raidos istorija. Datos ir įvykiai.
2004 m.- Metų kelionės: 1) “Rėja” (kap.Valdemaras Vizbaras) – Islandija; 2) “Lietuva” (kap.Osvaldas
Kudzevičius) – “Tall Ship’s Race”; 3) “Gaja” (kap.Arūnas Ketrys) – Anglija; 4) “Monika”
(kap.Kęstutis Šileika) – Florida JAV; “Blue Bird” (kap.Artūras Dovydėnas) – Rytinė Baltijos jūros
pakrantė. 2004 metų įdomiausio plaukiojimo konkurso nugalėtojai: 1) “Rėja”, 2) “Lietuva”, 3) “Blue
Bird”.
2004 m.- 2004 metų Laser klasės "Europos Taurės" rezultatai:
- Laser Standard: Laurynas Rimšas suaugusiųjų įskaitoje 5-as (372 dalyviai). Jaunimo įskaitoje 2-as
(156 dalyviai).
- Laser Radial suaugusiųjų įskaitoje (466 dalyviai): Rokas Milevičius 7-as, Vaidas Balčiūnas 8-as, Linas
Ščepinas 15-as.
- Laser Radial jaunimo įskaitoje (279 dalyviai): Rokas Milevičius 3-as, Vaidas Balčiūnas 4-as, Linas
Ščepinas 10-as.
2005m.- LBS nariais tapo “Rumšiškių Jachtklubas”, “Lietuvos tarptautinės DN klasės ledrogių buriuotojų
asociacija” ir “Burlentininkų Asociacija”.
2005 m. Vasario mėnesyje LBS (Robertas Dargis ir Artūras Dovydėnas) dalyvavo Motorinių Jachtų Asociacijos
įkūrimo inicijavime.
2005 m. Birželio 4 dieną Kauno Jachtklube įvyko LBS 70mečio šventė. Jos metu buvo pasirašyta ilgalaikė LBS
rėmimo sutartis su Hansabanku (pasirašė LBS Prezidentas Robertas Dargis ir Hansabanko valdybos
pirmininkas Giedrius Dusevičius). Pirmą kartą LBS istorijoje buvo suteikti LBS Garbės Nario vardai:
Broniui Stundžiai, Jo Ekscelencijai Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, Ministrui Pirmininkui
Algirdui Brazauskui ir Akademikui bei LBS Eks-Prezidentui Jurgiui Vilemui. Buvo padaryta LBS narių
šventinė nuotrauka ant Kauno Jachtklubo dambos šalia uosto vartų.
2005 m. Jachta “Lietuva” (kap. Osvaldas Kudzevičius), jau antrus metus iš eilės dalyvaujanti “Tall Ships Race”
varžybose, “D” klasės antrame etape iš Njukastlio (Anglija) į Frederikstadą (Norvegija) laimėjo III vietą
(klasėje buvo užregistruota 17 jachtų).
2005 m. XXXVIII Kuršių marių regatoje dalyvavo 39 jachtos, 210 dalyvių.
2005 m. Rugpjūčio 5 dieną UAB “Verslo Žinios” pakartotinai išleido pataisytą Artūro Dovydėno knygos
“Buriavimas” leidimą 1’500 egzempliorių tiražu. Knyga įtraukta į Valstybinės vidaus vandenų laivybos
inspekcijos mokymo literatūros sąrašą, skirtą motorinių pramoginių laivų laivavedžiams ir vidaus
vandenų transporto specialistams, o taip pat į Lietuvos jūreivystės kolegijos Klaipėdoje mokymo
literatūros sąrašą.
2005 m. LBS kartu su Susisiekimo ministerija ir Valstybine Vidaus Vandenų Laivybos Inspekcija paruošė
naujas "Burinių jachtų registravimo taisykles" (Valstybės Žinios 2005 Nr. 97-3693), kurios įsigaliojo
nuo 2005 m. rugpjūčio 12 dienos.
2005 m. Rugpjūčio 25 dieną Arūnas Rinkevičius su burlente perplaukė Baltijos jūrą. Startavo 9:15 iš Šventosios
ir po 10 valandų ir 25 minučių, nuplaukęs 138 jūrmyles, išsilaipino Gotlando saloje.
2005 m. Liepos 29 dieną Artūras Dovydėnas išleido grožinę knygą apie buriavimą “Žaliosios Karibų jūros
salos”, 89 psl., ISBN 9955-665-28-9.
2005 m. Spalio mėnesy Rimtautas Rimšas išleido grožinę knygą apie buriavimą “Klajonės po jūrą ir save”, 250
psl., ISBN 9955-18-035-8.
2005 m. Gruodžio 27 laikraščio "Vakarų Ekspresas" vyr.redaktorius Gintaras Tomkus jachtos “Lietuva” įgulai
įteikė laikraščio įsteigtą nominaciją "Už didžiausią 2005 metų laimėjimą". Jachtos "Lietuva" įgula 2005
metų "Tall Ships Races" varžybų antrajame etape užėmė trečiąją vietą.
2006 m. Sausio 11 dieną Martyno Mažvydo bibliotekoje Romualdas Tupčiauskas pristatė atsiminimų knygą
“Gulgiuterio tempimas”, 219 psl., ISBN9955-695-02-1, o Rimtautas Rimšas – savo marinistinės
fotografijos parodą.
2006 m. Gegužės 20 dieną Baltijos jūroje Lietuvos Buriuotojų Sąjunga kartu su Lietuvos Karinėmis Oro
Pajėgomis ir Uosto gelbėjimo tarnybomis surengė mokomąją gelbėjimo pratybų operaciją. Dalyvavo
apie 100 buriuotojų, jachta “Rėja”, gelbėjimo laivai “Šakiai” ir “Žaibas”, sraigtasparnis Mi-8. Vyko
avariją patyrusios jachtos paieška, gelbėjimo plausto paieška, žmogaus nukėlimas iš jachtos ir iš
vandens, žmogaus nuleidimas į gelbėjimo laivą, gelbėjimo plaustų praktinis naudojimas atviros jūros
sąlygomis. Vakare vyko aptarimas laive “Forelle”. Renginio koordinatorius Valdemaras Vizbaras.
2006 m. Lietuvos buriuotoja Gintarė Volungevičiūtė gegužės mėnesyje Austrijoje vykusiose Tarptautinės
buriavimo federacijos žaidynėse, kurios yra vadinamos pasaulio čempionatu, užėmė penktąją vietą
olimpinėje “Laser Radial” klasėje.
2006 m. Gegužės 27 dieną Kauno Jachtklube vyko iškilmingas buriavimo mokyklos “Bangpūtys” naujų patalpų
atidarymas. Patalpų statybą finansavo LBS ir Kauno savivaldybė.
2006 m. Gegužės 27-28 dienomis Trakuose vyko renginys “Buriavimui Trakuose – 80 metų”: jachtų paradas,
regata, šventinis minėjimas Trakų pilies valdovų menėje, Romualdo Tupčiausko knygos “Burės kuorų
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paunksmėje” pristatymas (164 psl., ISBN 9955-9876-0-X), vakaronė. Organizacinio komiteto
pirmininkas Viktoras Onačko.
Europos “Laser-Radial” čempionate Gintarė Volungevičiūtė užėmė 2-ąją vietą suaugusiųjų grupėje (38
dalyviai) ir pateko į Olimpinio Auksinio Laivyno sudėtį antruoju numeriu. Tai aukščiausias rezultatas
Lietuvos buriavimo istorijoje, pasiektas oficialiose varžybose. Aušra Milevičiūtė užėmė 1-ąją vietą
Europos čempionato jaunimo grupėje (56 dalyviai). Abi sportininkes treniruoja Linas Eidukevičius.
Liepos 2-8 dienomis įvyko pirmoji jūrinė regata “Žalčių Karalienė” aplink Gotlandą, skirta atminti
jachtos “Žalčių Karalienė” pergalei pirmojoje “Gotland Runt” regatoje 1937 metais. Šiais metais
dalyvavo 14 jachtų ir 68 buriuotojai. Prizininkai: “BLUE BIRD” (kap.Artūras Dovydėnas), “VILNIA”
(kap.Andrius Virbickas), “BANGA” (kap.Alvydas Kalanavičius).
Rugsėjo 30 dieną Klaipėdoje vyko jachtos “Lietuva” 30-ies metų jubiliejaus renginys. Jachtos “Lietuva”
įgulos dvasios atplaukė pagerbti mokomasis laivas “Mir”.
Spalio 1 dieną sukako 80 metų, kaip Lietuvoje pradėta rūpintis jaunimo mokomuoju plaukiojimu jūroje.
1926 m. spalio 1 dieną jaunieji jūrų skautai išplaukė į pirmą kelionę jūra į Liepoją su savo jėgomis
atremontuota jachta “Budys”. Tai buvo lietuviško sportinio mokomojo buriavimo pradžia. Paminėjimas
vyko spalio 21-ą dieną, 16 val., Klaipėdos koncertų salėje adresu Šaulių 36.
Lapkričio 3 dieną pradėjo darbą Liudviko Rėzos jūros kadetų mokykla Juodkrantėje.
Lapkričio 9 dieną naujas mokomasis Klaipėdos Universiteto burlaivis "Brabander" laimingai pasiekė
Klaipėdos uostą 12:45 vietos laiku prie vėjo greičio iki 24 metrų per sekundę (kapitonas Valdemaras
Vizbaras). Mokomojo laivo įsigijimo idėją iškėlė LBS. Jo įsigijimą finansavo Lietuvos vyriausybė
tarpininkaujant Lietuvos Buriuotojų Sąjungai.
Sausio 9 dieną LBS ir Susisiekimo ministerija kartu pasiekė susitarimą, kad bus inicijuotas Europos
vidaus vandenų laivybos taisyklių įteisinimo procesas Lietuvos Respublikoje.
Vasario 7 dieną Lietuvos Marinistikos Žurnalistų Klubo "Marinus" pastangomis Ievos Simonaitytės
Bibliotekoje (H.Manto 25, Klaipėda) atidaryta aistringo buriuotojo keturvėjininko poeto Salio ŠemerioŠmerausko skaitykla su marinistiniu fondu.
Sausio 21-27 dienomis vykusioje Rolex Miami OCR regatoje Gintarė Volungevičiūtė užėmė 2-ąją vietą
Vasario 1-4 dienomis Šiaurės Amerikos Čempionate Gintarė Volungevičiūtė užėmė 5-ą vietą (iš 42).
Vasario 5-11 dienomis Šiauliuose ant Rėkyvos ežero vyko pasaulio DN ir Ice ledrogių čempionatas (
106 dalyviai).
Birželio 12 dieną į LBS narius priimti klubai: “AmberSail” (Komodoras Paulius Egidijus Kovas,
Vilnius), VŠĮ “Šiaulių Žalgirio jachtklubas” (Komodoras Arvydas Aukščionis, Šiauliai), “Jūrinio
buriavimo klubas” (Komodoras Šarūnas Vasiliauskas, Vilnius), Neringos buriuotojų klubas “Vėtrungis”
(Komodoras Viktoras Golubovskis, Neringa).
Liepos 1-6 dienomis įvyko antroji jūrinė regata “Žalčių Karalienė” aplink Gotlandą. Šiais metais
dalyvavo 18 jachtų ir 98 buriuotojai. Prizininkai: “BANGA” (kap.Alvydas Kalanavičius), “ZUNDA”
(kap. Evaldas Juozapavičius), ULTRA (kap. Adomas Janulionis).
Liepos 1 dieną prasidėjo bendras LBS ir Klaipėdos jūreivystės kolegijos projektas, skirtas tarpukario
Lietuvos jūreivystės raidos istoriografiniams duomenims surinkti. Į Alandų salyną (Marienhamną ir
Turku, Suomija) išplaukė jachta “Litas” (kap. Valerijus Bogūnas). Įgula: Klaipėdos jūreivystės
kolegijos dėstytojai ir kursantai, bei žurnalistas Venantas Butkus.
Liepos 23 dieną LBS nariu tapo Buriuotojų klubas “LTU 333”, komodoras Gintautas Deksnys.
Rugpjūčio 4-11 dienomis vyko 40-oji Kuršių marių regata. Dalyvavo 60 jachtų, 234 dalyviai, 18 teisėjų.
Organizavo 8 žmonės. Regatos metu pratęsta bendradarbiavimo sutartis tarp LBS ir AB Hansabankas
dar trejiems metams. Pirmą kartą jachtų koordinates buvo galima stebėti per LBS tinklapį. Pirmą kartą
jachtų koordinates buvo galima stebėti internete prisijungus prie LBS tinklapio. Jubiliejinės regatos
proga buvo sukurtas istorinis filmas apie Kuršių marių regatas. Regatos uždaryme dalyvavo LBS garbės
narys jo ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir LBS garbės narys
Prezidentas Algirdas Brazauskas.
Rugpjūčio mėnesyje Kinijoje vykusioje regatoje “Olimpic Test” Gintarė Volungevičiūtė užėmė 6-ą
vietą. Šiais metais ISAF (International Sailing Association), kurios nare yra LBS, švenčia savo 100
metų jubiliejų, o jos skelbiamuose pasaulio Laser Radial buriuotojų-sportininkių reitinguose Gintarė
Volungevičiūtė yra 8-a (pakilo iš 16 vietos), Aušra Milevičiūtė yra 97-a. Viso 333 reitinguotos dalyvės.
Vasario 1 dieną vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos Buriuotojų Sąjungų vadovų susitikimas Rygoje.
Numatytos bendros gairės dėl trijų šalių regatos atsiradimo, teisėjų kvalifikacijos ir jachtų matavimų.
Kovo 21 diena. Gintarė Volungevičiūtė pasaulio moterų "Laser-Radial" jachtų buriavimo čempionate
Naujojoje Zelandijoje užėmė ketvirtąją vietą. Iš viso varžėsi 116 buriuotojų.
Gegužė 20 dieną buriuotojų klubas “Ambersail” pristatė LBS Tarybai Lietuvos 1000-čiui paminėti
skirto plaukimo projektą su jachta “Volvo 60 ASSA ABLOY”. Planuojama nuplaukti 37’000 mylių per
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155 paras, aplankyti 24 pasaulio lietuvių bendruomenes, 19 pasaulio šalių, 5 pasaulio žemynus.
Išplaukimas iš Klaipėdos 2008.10.05, grįžimas į Klaipėdą 2009.06.23. Kelionėje praleistų mėnesių
skaičius – 9. Etapai – 11. Įgulos skaičius – 10-12 narių. Viso per 11 etapų plauks 110-120 Lietuvos
buriuotojų. Plaukimo tikslas – parodyti, kad Lietuva yra tikra jūrinė valstybė, turinti aukščiausio
profesionalumo buriuotojų.
Birželio 29 - Liepos 5 dienomis įvyko trečioji jūrinė regata “Žalčių Karalienė” aplink Gotlandą. Šiais
metais dalyvavo 22 jachtos ir 109 buriuotojai. Prizininkai: “RAGAS” (kap. Algirdas Žižys),
“BARAKA” (kap. Rimantas Stropus), “ULTRA” (kap. Adomas Janulionis).
Liepos 27 dieną jachta “Ragainė II” (kap. Andrius Varnas) išplaukė į kelionę aplink pasaulį.
Rugpjūčio 19 dieną Pekino Olimpinėse žaidynėse Gintarė Volungevičiūtė Laser-Radial klasėje laimėjo
Olimpinį sidabrą (treneris Linas Eidukevičius ją treniruoja jau 12 metų, pirmasis treneris Raimondas
Komskis). Gintarė tapo pirmąja Lietuvos buriuotoja, iškovojusia Olimpinių žaidynių medalį.
Rugpjūčio 29 dieną į Klaipėdą grįžo jachta „Lietuva“, didžiųjų burlaivių regatos THE TALL SHIPS‘
RACES 2008 dalyvė. Į namus ji parvežė prestižinį apdovanojimą – „The Illingworth Trophy“. Šis
trofėjus skiriamas D klasės jachtai užėmusiai pirmąją vietą susumavus abiejų „The Tall Ships‘ Races“
etapų rezultatus.
Spalio 5dieną 21:00 pučiant 12 m/s stiprumo pietų vėjui, iš Klaipėdos uosto Lietuvos buriuotojai
išplaukė į kelionę aplink pasaulį, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Pirmąsias eilutes Odėje Lietuvai
įrašė Jo Ekscelencija Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. Dalyvavo Lietuvos Prezidentas Algirdas
Brazauskas. Karinių jūrų pajėgų laivyno kapelionas Romualdas Ramašauskas pašventino jachtą
“Ambersail” ir jos įgulą. Į plačius vandenis kapitono Sauliaus Pajarsko vadovaujamą pirmąją iš
vienuolikos įgulų išlydėjo karinių jūrų pajėgų laivai „Jotvingis“ ir „Žemaitis“, burinės jachtos: “Lady
L”, “Helios II”, “Akuna Matata”, “Sūduva”, “Nerija”, “Dolce Vita”, “Premier”, “Samsas”, “Emma”,
“Odisėja”, “Baltas”, “Brabander”.

LIETUVOS BURIAVIMO SPORTO VADOVAI
JUOZAS JURKŪNAS – pirmasis Lietuvos buriuotojų sąjungos pirmininkas.
VALTERIS DIDŽYS – Kūno kultūros rūmų Buriavimo komiteto pirmininkas, gydytojas.
KĘSTUTIS AGLINSKAS – Buriavimo komiteto pirmininkas, medikas.
ANICETAS LEIPUS – Respublikinio buriavimo komiteto pirmininkas, provizorius.
SELEZIJUS PAVILONIS – Respublikinio sporto komiteto buriavimo sekcijos pirmininkas,
gydytojas, anatomas, vėliau Vilniaus universiteto profesorius.
1957–58 m.– JUOZAS MAŽEIKA – Respublikinio sporto komiteto buriavimo sekcijos pirmininkas,
architektas.
1959–60 m.– BALYS ŽUMBAKIS – Respublikinio sporto komiteto buriavimo sekcijos pirmininkas,
inžinierius.
1961–67 m.– ZENONAS STRAZDAS – Respublikos buriavimo sporto federacijos pirmininkas, inžinieriusmeteorologas.
1968–88 m.– JONAS VYTAUTAS NAINYS – Respublikos buriavimo sporto federacijos pirmininkas, teismo
medicinos specialistas, antropologas, Kauno medicinos instituto profesorius.
1989–90 m.– JURGIS VILEMAS – Respublikos buriavimo sporto federacijos pirmininkas, branduolinės
energetikos inžinierius, akademikas, Lietuvos energetikos instituto direktorius.
1991–93 m.– ANDRIUS KONČIUS – Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas, inžinierius.
1993–95 m.– ALGIMANTAS JANKAUSKAS – Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas, inžinierius.
1995–2000 m. – JURGIS VILEMAS – Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas.
2001-04 m.– ROBERTAS DARGIS – Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas, Vyriausybės kancleris.
2005-08 m.– ROBERTAS DARGIS – Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas, UAB “Eika” prezidentas.

1935–39 m. –
1941–43 m. –
1943–44 m.–
1946–48 m.–
1948–53 m.–
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