
LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2016-02-20 Nr. 2016/02/20 

Vilnius 

Susirinkime dalyvauja: Gediminas Maksimavičius – LLF prezidentas, tarybos 

pirmininkas (turintis balsavimo teisę), Kazimieras Janušas – LLF viceprezidentas, balsavimo 

teisę turintys tarybos nariai: Tomas Kučinskas, Tomas Liekis, Virgilijus Šironas, Arvydas 

Čepulionis. Be balsavimo teisės susirinkime dalyvauja Inga Kizeliauskaitė, Ugnius Timinskas, 

LLF generalinis sekretorius Vilius Švedas.  

Procedūriniai klausimai: Išplėstiniame tarybos posėdyje dalyvauja 5 iš 5 balsavimo 

teisę turinčių tarybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi po vieną balsą. LLF 

įstatuose ir asociacijų įstatyme nustatytas kvorumas yra. Nariai patvirtina, kad kvorumas 

sprendimams priimti yra ir kad laiku jiems buvo pranešta apie susirinkimo vietą ir laiką.  

Išplėstinio tarybos posėdžio dienotvarkė: 

1. Tarybos darbo reglamentas; 

2. Dokumentų ir kitos informacijos apie federacijos veiklą pateikimo nariams tvarkos 

nustatymas; 

3. Lietuvos rinktinių dalyvavimo Europos čempionatuose, bei tarptautinėse varžybose 

atrankos kriterijų nustatymas; 

4. Preliminaraus 2016m biudžeto tvirtinimas; 

5. Einamieji klausimai. 

1. Tarybos darbo reglamentas 

Taryba iki Kovo 31d. elektroniniu būdu suderins tarybos darbo reglamentą ir patalpins jį į 

federacijos tinklapį. 

2. Dokumentų ir kitos informacijos apie federacijos veiklą pateikimo nariams 

tvarkos nustatymas 

Balsavimas. Patvirtinti naują Dokumentų ir kitos informacijos apie federacijos veiklą LLF 

nariams pateikimo tvarką. 

Rezultatai. 5 už 

Nutarta. Patvirtinti naują Dokumentų ir kitos informacijos apie federacijos veiklą LLF nariams 

pateikimo tvarką. 

 

3. Lietuvos rinktinių dalyvavimo Europos čempionatuose, bei tarptautinėse 

varžybose atrankos kriterijų nustatymas; 

3.1 Suaugusiujų rinktinės į Europos čempionatą kriterijai ir sudėtis. 



Balsavimas. Rinktinė (3 vyrai olimpiniai lankai, 3 moterys olimpiniai lankai) bus teikiama 

tarybai pagal kontrolinių varžybų rezultatus rinktinės vyr.trenerio ir taryba turės patvirtinti 

sudetį. 

Rezultatai. 5 už 

Nutarta.  Rinktinė (3 vyrai olimpiniai lankai, 3 moterys olimpiniai lankai) bus teikiama tarybai 

pagal kontrolinių varžybų rezultatus rinktinės vyr.trenerio ir taryba turės patvirtinti sudetį. 

 

3.2 Jaunimo rinktinės į Europos jaunimo čempionatą kriterijai ir sudėtis. 

Balsavimas. Rinktinė (3 vaikinai olimpiniai lankai, 3 merginos olimpiniai lankai) bus teikiama 

tarybai pagal kontrolinių varžybų rezultatus jaunimo rinktinės vyr.trenerio ir taryba turės 

patvirtinti sudetį. Papildomai atsižvelgiant į jaunimo vyr.trenerio rekomendaciją bus 

siunčiamas sportininkas/ė į jaunimo grupę. 

Rezultatai. 5 už 

Nutarta. Rinktinė (3 vaikinai olimpiniai lankai, 3 merginos olimpiniai lankai) bus teikiama 

tarybai pagal kontrolinių varžybų rezultatus jaunimo rinktinės vyr.trenerio ir taryba turės 

patvirtinti sudetį. Papildomai atsižvelgiant į jaunimo vyr.trenerio rekomendaciją bus 

siunčiamas sportininkas/ė į jaunimo grupę. 

4. Preliminaraus 2016m biudžeto tvirtinimas 

Balsavimas. Tvirtinti preliminarų 2016m biudžetą. 

Rezultatai. 5 už 

Nutarta. Tvirtinti preliminarų 2016m biudžetą. 

5. Einamieji klausimai 

5.1 T.Kučinsko prašymas apmokėti trenerių kursus. 

Balsavimas. Sprendžiamas T.Kučinsko prašymas apmokėti 260 Eur už trenerių kursus. 

Rezultatai. 4 už, 1 susilaikė 

Nutarta. Tenkinti T.Kučinsko prašymaą apmokėti 260 Eur už trenerių kursus. 

5.2 LLF gen.sekretoriaus prašymas dėl algos pakėlimo 

Balsavimas. LLF gen.sekretoriui pakelti atlyginimą 50 Eur per mėnesį nuo Kovo mėnesio. 

Rezultatai. 5 už 

Nutarta. LLF gen.sekretoriui pakelti atlyginimą 50 Eur per mėnesį nuo Kovo mėnesio. 

5.3 Europos jaunimo čempionato komandos vyr. trenerės paskirimas 

Balsavimas. Skirti I. Kizeliauskaitę komandos vyr. trenere dalyvauti Europos jaunimo 

čempionate ir įpareigoti I. Kizeliauskaitę parašyti atrankos kriterijus. 



Rezultatai. 5 už 

Nutarta. Skirti I. Kizeliauskaitę komandos vyr. trenere dalyvauti Europos jaunimo 

čempionate ir įpareigoti I. Kizeliauskaitę parašyti atrankos kriterijus. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                     Gediminas Maksimavičius  

LLF prezidentas                                                                                    Gediminas Maksimavičius  

Susirinkimo sekretorius                                                                      Vilius Švedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


