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LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJOS
EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2022 m. balandžio 23 d. Nr. 2022-04/23
Kaunas
Viso Lietuvos lankininkų federacijoje, toliau LLF, yra vienuolika narių. Į ataskaitinįrinkiminį visuotinį narių susirinkimą (toliau susirinkimas) buvo šaukti visi vienuolika narių,
turinčių balsavimo teisę. Susirinkimo posėdis įvyko 2022-04-23 (13.00 – 15.30), adresu Partizanų
g. 180, Kaunas.
Eiliniame visuotinio narių susirinkime dalyvauja: Gediminas Maksimavičius – LLF
prezidentas, Kazimieras Janušas – LLF vykdantysis direktorius, Laura Urvakytė – LLF generalinė
sekretorė ir šie LLF nariai:
1) Viešoji įstaiga „Lankininkų sporto klubas“ (Vilnius), juridinio asmens kodas 300122181,
el.pašto adresas: info@lankininkas.lt
2) VŠĮ „Strėlė“ (Vilnius), juridinio asmens kodas 124363655, el. pašto adresas
mantas@strele.lt,
3) Sporto klubas „Kauno lankininkai“ (Kaunas), juridinio asmens kodas 300079495, el. pašto
adresas: arv@transrefas.com,
4) Klaipėdos miesto netradicinių sporto šakų klubas „Harmonija“ (Klaipėda), juridinio asmens
kodas 193174722, el. pašto adresas: klubasharmonija@gmail.com,
5) Sporto klubas „Klaipėdos lankininkai“ (Klaipėda), juridinio asmens kodas 303461354, el.
pašto adresas: klaipedoslankininkai@gmail.com,
6) Sporto klubas „Auksinis šaulys“ (Šiauliai), juridinio asmens kodas 193452285, el. pašto
adresas: modestasmodestas@yahoo.co.nz,
7) VšĮ „Ţaliasis lankas“ (Alytus), juridinio asmens kodas 302809886, el. pašto adresas:
info@zaliasislankas.lt,
8) Utenos lankininkų klubas (Utena), juridinio asmens kodas 302305078, el. pašto adresas:
marius.grigaravicius@gmail.com,
9) Sporto klubas „Ugninė strėlė“ (Marijampolė), juridinio asmens kodas 301391537, el. pašto
adresas: vytas.kar@gmail.com,
10) Klubas „Jaunimo brizas“ (Molėtai), juridinio asmens kodas 302951985, el. pašto adresas:
v.sironas@gmail.com,
LLF narys – Laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau“ (Pakruojis), juridinio asmens kodas
303325443, el. pašto adresas: vidsee@gmail.com, į susirinkimą neatvyko, nors jam taip pat
buvo tinkamai pranešta apie šį susirinkimą.
Viso 10 balsų, tai sudaro 90,91% bendro balsų skaičiaus (pridedamas vardinis susirinkime
dalyvaujančių LLF narių registracijos sąrašas).
Susirinkime dalyvauja LLF etikos ir ginčų komisijos pirmininkas Virgilijus Šironas ir narys
Mantas Balsys, LLF revizijos komisijos nariai Inga Timinskienė ir Kostas Šliauteris.
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Susirinkime dalyvauja 10 iš 11 kviestų LLF narių. Kiekvienas balsavimo teisę turintis LLF
narys susirinkime turi po vieną balsą. Konstatuojama, kad LLF įstatuose ir Asociacijų įstatyme
nustatytas kvorumas yra.
Apie susirinkimą (2022 m. balandţio 23 d.) visi LLF nariai buvo tinkamai informuoti 2022
m. kovo 21 d. elektroniniu paštu ir visi sutiko, kad susirinkimas įvyktų 2022 m. balandţio 23 d.
LLF nariai taip pat patvirtina kad kvorumas yra, susirinkimas turi visas teisines galias įgyvendinti
susirinkimo darbotvarkę ir priimti sprendimus.
LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius pasveikino visus susirinkusius.
Federacijos nariai ir administracijos darbuotojai pasveikino prezidentą Gediminą
Maksimavičių 75 metų gimtadienio sukakties proga.
Bendru sutarimu buvo nuspręsta susirinkimą pradėti ir kad susirinkimui pirmininkaus LLF
prezidentas Gediminas Maksimavičius, susirinkime sekretoriaus LLF generalinė sekretorė Laura
Urvakytė.
Bendru sutarimu išrinkta balsų skaičiavimo komisija: Kazimieras Janušas ir Kostas
Šliauteris.
D A R B O T V A R K Ė:
1. Susirinkimo darbotvarkės klausimų tikslinimas .
2. Darbotvarkės tvirtinimas.
3. LLF veiklos ataskaita uţ 2021metus – pranešėjas Gediminas Maksimavičius.
4. LLF veiklos ataskaitos uţ 2021 metus tvirtinimas.
5. Finansinė ataskaita uţ 2021 metus – pranešėja Laura Urvakytė.
6. Finansinės ataskaitos uţ 2021 metus tvirtinimas.
7. Revizijos komisijos ataskaita uţ 2021 metus – pranešėja Ringa Baltrušaitė.
8. Revizijos komisijos ataskaitos uţ 2021 metus tvirtinimas.
9. Etikos ir ginčų komisijos ataskaita uţ 2021 metus – pranešėjas Virgilijus Šironas.
10. Etikos ir ginčų komisijos ataskaitos tvirtinimas.
11. Klubų veiklos ataskaitos iki 5 min. – pasisako klubų vadovai.
12. Dėl LLF narystės mokesčio dydţio nustatymo.
13. Kiti klausimai.
1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Susirinkimo darbotvarkės klausimų tikslinimas.
Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pristatė darbotvarkę susirinkimo nariams.
Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: teikti susirinkimo darbotvarkę tvirtinimui.
2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Darbotvarkės tvirtinimas.
Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pateikė darbotvarkę tvirtinimui.
Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: Patvirtinti darbotvarkę.
3. LLF veiklos ataskaita už 2021 m. veiklą – pranešėjas Gediminas Maksimavičius.
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Svarstyta: Gediminas Maksimavičius pateikdamas 2021 m. federacijos veiklos ataskaitą
apţvelgė šaudymo iš lanko padėtį Lietuvoje, pagyrė klubą „Ţaliasis lankas“ uţ aktyvią veiklą ir
profesionaliai rengiamas šaudymo iš lanko varţybas, pasidţiaugė Laisvalaikio ir sporto klubas
„Vajetau“ surengtomis pirmomis varţybomis ir augančiu lankininkų skaičiumi. Labai dţiaugėsi
„Kauno lankininkai“ sporto klubo aktyvia veikla ir trenerio Igno Morkeliūno darbu. Klube
sportuoja perspektyviausi jaunieji Lietuvos lankininkai, kurių rezultatai varţybose vis auga ir lenkia
net suaugusius lankininkus. Taip pat paţymėjo kiek ir kokiomis priemonėmis paremti klubai ir
sportininkai. Skirta dalinė parama P. Ramanauskaitei bakalauro studijoms LSU. Aptarta COVID-19
pandemios įtaka šaudymo iš lanko sporto šakai. Paţymėti aukščiausi sportininkų pasiekimai 2021
m. (pilna ataskaita pridedama).
Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: teikti prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą uţ 2021 m. tvirtinimui.
4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Ataskaitos už 2021 metų federacijos veiklą tvirtinimas.
Svarstyta: tvirtinti prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą uţ 2021 metus.
Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: Patvirtinti LLF prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą uţ 2021 m.
federacijos veiklą.
5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Finansinės veiklos ataskaita už 2021 metus – pranešėja
Laura Urvakytė.
Svarstyta: Generalinė sekretorė Laura Urvakytė pakomentavo faktinę 2021 m. biudţeto
lėšų išlaidų ataskaitą.
Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: teikti LLF Finansinę ataskaitą tvirtinimui.
6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Finansinės veiklos už 2021 metus tvirtinimas.
Svarstyta: finansinės ataskaitos uţ 2021 m. tvirtinimas.
Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: patvirtinti LLF finansinę ataskaitą uţ 2021 m.
7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Revizijos komisijos ataskaita už 2021 metus – pranešėja
Ringa Baltrušaitė.
Svarstyta: Revizijos komisijos narė Inga Timinskienė pristatė ataskaitą, nes pranešėja
Ringa Baltrušaitė dėl objektyvių prieţasčių, susirinkime nedalyvavo. Pastabų dėl biudţeto vykdymo
ir pinigų panaudojimo neturėjo, viskas buvo daroma pagal nustatytą tvarką. Susirinkimas išklausęs
ataskaitą pranešėjai klausimų neturėjo. Inga Timinskienė teikia ataskaitą tvirtinimui.
Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: teikti revizijos komisijos ataskaitą uţ 2021 m tvirtinimui.
8. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Revizijos komisijos ataskaitos už 2021 metus
tvirtinimas.
Svarstyta: revizijos komisijos ataskaitos uţ 2021 m. tvirtinimas.
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Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: patvirtinti LLF revizijos komisijos ataskaitą uţ 2021 m.
9. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Etikos ir ginčų komisijos ataskaita už 2021 metus –
pranešėjas Virgilijus Šironas.
Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas Virgilijus Šironas apţvelgė 2021 metus, oficialių
kreipimosi nei iš narių, sportininkų ar kitų organizacijų nesulaukė. Buvo tik vienas paklausimas dėl
sportinės treniruočių stovyklos, tačiau 2 komisijos nariai buvo šios stovyklos dalyviai ir negalėjo to
klausimo svarstyti, į nario Manto Balsio siūlymą klausimą iškėlusiai pusei ir stovyklos rengėjams
susitikti, susėsti ir išsiaiškinti iškilusias problemas, bet į šį pasiūlymą nebuvo sureaguota.
Pirmininkas paţymėjo į vykdytos apklausos apie stovyklą rezultatus ir siūlymus atsiţvelgti ir
išvengti tokių pačių klaidų organizuojant ateities sportines stovyklas.
Svarstyta: Komisijos pirmininkas pasiūlė tvirtinti, tokiu būdu pateiktos, etikos ir ginčų
komisijos, ataskaitą.
Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: teikti etikos ir ginčų komisijos ataskaitą uţ 2021 m tvirtinimui.
10. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Etikos ir ginčų komisijos ataskaitos tvirtinimas.
Svarstyta: etikos ir ginčų komisijos komisijos ataskaitos uţ 2021 m. tvirtinimas.
Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: patvirtinti LLF etikos ir ginčų komisijos komisijos ataskaitą uţ 2021 m.
11. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Klubų veiklos ataskaitos (iki 5 min.) – pasisako klubų
vadovai.
Svarstyta: 10 klubų vadovai pristatė veiklos ataskaitas, taip pat pasidalino savo patirtimi,
sunkumais, atsakė į klausimus.
Balsavimo rezultatai: balsavimas nebuvo vykdomas.
Nuspręsta: išklausytos klubų ataskaitos ir pritarta.
.
12. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl LLF narystės mokesčio dydžio nustatymo.
Svarstyta: Prezidentas išreiškė susirūpinimą dėl nario mokesčio dydţio. Nario mokestis
neatitinka šios dienos ekonominės padėties, lyginant su kitomis federacijomis, mokestis yra tikrai
nedidelis. Teiktas pasiūlymas, jog LLF narystės mokesčio dydis būtų 100 Eur metams.
Balsavimo rezultatai: 9 uţ; 0 prieš. 1 susilaikė.
Nuspręsta: patvirtinta LLF metinis nario mokestis nuo 2022 metų - 100 Eur.
13. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Kiti klausimai.
Svarstyta: Įvesti metinį kiekvieno lankininko mokestį, norint dalyvauti reitinginėse
varţybose. Mokestis galėtų siekti 10 Eur metams suaugusiam sportininkui.
Balsavimo rezultatai: balsavimas nebuvo vykdomas.
Nuspręsta: Susirinkimo pavedimu LLF generalinė sekretorė išsiunčia klubams
informarciją, jog klubai teiktų pasiūlymus dėl lankininko licenzijos mokesčio iki 2022 06 01.
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Svarstyta: Lietuvos čempionato startinio mokesčio pakėlimas. Pasiūlyta mokestį pakelti iki
30 Eur suaugusiam lankininkui ir 20 Eur kitoms lankininkų amţiaus grupėms.
Balsavimo rezultatai: 10 uţ; 0 prieš.
Nuspręsta: Lietuvos čempionato startinis mokestis nuo 2022 metų 30 Eur suaugusiam
lankininkui ir 20 Eur kitoms lankininkų amţiaus grupėms.
Susirinkimo pirmininkas Gediminas Maksimavičius padėkojo visiems susirinkus ir paskelbė
susirinkimo pabaigą.
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