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Lietuvos lankininkų federacijos visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2012 m. rugsėjo 22 d. Vilniuje, 

PROTOKOLAS Nr. 09/22 

 

Susirinkime dalyvauja: Kazimieras Janušas – einantis LLF prezidento pareigas, Mindaugas Baranauskas – LLF 

viceprezidentas. Balsavimo teisę turinčių klubų deleguoti atstovai: Tomas Kučinskas – Vilniaus lankininkų 

sporto klubo atstovas, Leonidas Urbonavičius - sporto klubo “Kauno lankininkai” atstovas, Regimantas 

Čiupaila – Klaipėdos miesto netradicinių sporto šakų klubo “Harmonija” atstovas; Kostas Šliauteris – Šiaulių 

sporto klubo “Auksinis šaulys” atstovas, Valerijus Denisovas – Utenos lankininkų klubo atstovas, Jonas 

Ivancevičius – Lietuvos šaudymo iš lanko asociacijos atstovas, Vladas Šigauskas – Kauno šaudymo iš lanko 

asociacijos atstovas (dalyvauja susirinkime ir balsuoja nuo antrojo dienotvarkės klausimo). Be balsavimo 

teisės susirinkime dalyvauja Ringa Baltrušaitė, Inga Kizeliauskaitė, Mantas Balsys.  

 

Procedūriniai klausimai: 

1. Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja 6 iš 7 narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi po vieną 

balsą. Federacijos įstatuose ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatytas kvorumas yra. 

Nariai patvirtina, kad kvorumas susirinkimo sprendimams priimti yra.  

2. LLF nariai vienbalsiai patvirtina, kad laikantis federacijos įstatų jiems tinkamai ir laiku buvo pranešta 

apie federacijos visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą, jie turėjo galimybę susipažinti su 

susirinkimo dienotvarke bei dokumentais, ir neturi jokių pretenzijų vadovui dėl šio susirinkimo 

sušaukimo; 

3. LLF nariai vienbalsiai pritaria Klaipėdos miesto netradicinių sporto šakų klubo „Harmonija“ 

įgaliojimui visuotiniame susirinkime klubo įgaliotu atstovu paskirti Regimantą Čiupailą; 

4. LFF federacijos prezidento siūlymu ir vienbalsiu dalyvaujančių klubų nutarimu visuotinio susirinkimo 

pirmininku patvirtinamas Regimantas Čiupaila, posėdžio sekretore Agnė Vanagienė; 

 

Visuotinio susirinkimo dienotvarkė: 

1. Metinė veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas; 

Prezidentas Kazimieras Janušas dalyvaujantiesiems visuotiniame susirinkime perskaitė metinę 

federacijos veiklos ataskaitą.  Pritarta vienbalsiai (dalyvauja 6 iš 7). 

Nutarta: Patvirtinti metinę veiklos ataskaitą 

Prie visuotinio Lietuvos lankininkų federacijos susirinkimo prisijungia Kauno šaudymo iš lanko 

asociacijos atstovas, turintis balso teisę, Vladas Šigauskas. Visuotiniame narių susirinkime toliau 

dalyvauja 7  iš 7 narių. 
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2. Finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas; 

Viceprezidentas Mindaugas Baranauskas dalyvaujantiems visuotiniame susirinkime pristatė 

finansinę ataskaitą. Finansinė ataskaita patvirtinta paprastosios daugumos.  

(UŽ – 4, PRIEŠ – 1, SUSILAIKĖ – 2.) 

Nutarta: patvirtinti finansinę ataskaitą iki rugsėjo 22 d. ir įpareigoti viceprezidentą pateikti pilną 

kalendorinių metų finansinę ataskaitą iki 2013 m. gegužės 01 d.  

3. Federacijos įstatų keitimas ir tvirtinimas; 

Nutarta: visuotinio narių susirinkimo balsavimui teikti: 

- įstatų valdymo organų pakeitimus (numatant tik tris renkamus tarybos narius, prezidentą ir 

viceprezidentą);  

- siūlymą įtraukti punktą, jog visuotinio narių susirinkimo priimti sprendimai įsigalioja nuo jų 

priėmimo dienos; 

- įpareigojimą naujai išrinktai tarybai iki š. m. gruodžio 31 d. federacijos nariams pateikti 

patobulintą Lietuvos lankininkų federacijos įstatų projektą galutiniam tvirtinimui.  

Pasiūlyti įstatų pakeitimai patvirtinti paprastosios daugumos. (UŽ – 6, PRIEŠ – 1) 

4. Prezidento, viceprezidento ir kitų tarybos narių rinkimas; 

Kandidatais į Lietuvos lankininkų federacijos prezidento postą klubų buvo pasiūlyti 4 kandidatai – 

Kazimieras Janušas, Vladas Šigauskas, Mindaugas Baranauskas ir Regimantas Čiupaila. Dalyvauti 

prezidento rinkimuose sutiko tik Kazimieras Janušas.  

Paprastąja balsu dauguma LLF prezidentu buvo patvirtintas Kazimieras Janušas.  

(UŽ – 6, PRIEŠ – 1) 

Prezidento siūlymu viceprezidentu buvo pasiūlytas Mindaugas Baranauskas. 

Patvirtinta vienbalsiai.  

Lietuvos lankininkų federacijos Tarybos nariais buvo pasiūlytos sekančios kandidatūros: 

- Tomas Kučinskas;  

- Ringa Baltrušaitytė; (atsisakė) 

- Vladas Šigauskas; 

- Inga Kizeliauskaitė; (atsisakė) 

- Valentinas Danilevičius; 

- Valerijus Denisovas; (atsisakė) 

- Mantas Balsys; (atsisakė) 

- Leonidas Urbonavičius. 

Slaptu visuotinio narių susirinkimo balsavimu LLF nariais patvirtinti: Tomas Kučinskas, Valentinas 

Danilevičius ir Leonidas Urbonavičius. 
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5. Revizijos, etikos ir ginčų komisijos rinkimas; 

Prezidento siūlymu revizijos komisijai buvo pristatyta Ringos Baltrušaitytės ir Jono Ivancevičiaus 

kandidatūros. 

Pritarta vienbalsiai 

Etikos ir ginčų komisijai buvo pasiūlytos sekančios kandidatūros: 

- Vladas Šigauskas; 

- Regimantas Čiupaila; (atsisakė) 

- Kostas Šliauteris; 

- Mantas Balsys; (atsisakė) 

- Nerijus Švedas; 

Vienbalsiai pritarta etikos ir ginčų komisijos nariais paskirti Vladą Šigauską, Kostą Šliauterį ir Nerijų 

Švedą.  

 

 

Susirinkimo pirmininkas     Regimantas Čiupaila 

 

Susirinkimo sekretorė     Agnė Vanagienė 

 


