
Lietuvos lankininkų federacija 

Teisinė forma - asociacija 

Juridinio asmens kodas 191960388 

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žemaitės g. 6 

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas 

 

 

 

LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJOS 

ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2023 m. vasario 25 d. Nr. 2023-02/25 

Kaunas 

 

 Viso Lietuvos lankininkų federacijoje, toliau LLF, yra vienuolika narių. Į ataskaitinį 

visuotinį narių susirinkimą (toliau susirinkimas) buvo šaukti visi vienuolika narių, turinčių balsavimo 

teisę. Susirinkimo posėdis įvyko 2023-02-25 (10.00 – 12.30), adresu  Raudondvario pl. 101, Kaunas. 

 Eiliniame visuotinio narių susirinkime dalyvauja: Gediminas Maksimavičius – LLF 

prezidentas, 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 sporto 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 „Žaliasis 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. 

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 (2023 m. vasario 25 d.) visi LLF nariai buvo tinkamai informuoti 2023 m. 

sausio 20 d. elektroniniu paštu ir visi sutiko, kad susirinkimas įvyktų 2023 m. vasario 25 d. LLF nariai 
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taip pat patvirtina kad kvorumas yra, susirinkimas turi visas teisines galias įgyvendinti susirinkimo 

darbotvarkę ir priimti sprendimus. 

LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius pasveikino visus susirinkusius.  

Bendru sutarimu buvo nuspręsta susirinkimą pradėti ir kad susirinkimui pirmininkaus LLF 

prezidentas Gediminas Maksimavičius, susirinkime sekretoriaus LLF generalinė sekretorė Laura 

Urvakytė.  

 

D A R B O T V A R K Ė: 

 

1. Susirinkimo darbotvarkės klausimų tikslinimas . 

2. Darbotvarkės tvirtinimas. 

3. LLF veiklos ataskaita už 2022metus – pranešėjas Gediminas Maksimavičius. 

4. LLF veiklos ataskaitos už 2022 metus tvirtinimas. 

5. Finansinė ataskaita už 2022 metus – pranešėja Laura Urvakytė. 

6. Finansinės ataskaitos už 2022 metus tvirtinimas. 

7. Revizijos komisijos ataskaita už 2022 metus – pranešėja Ringa Baltrušaitė. 

8. Revizijos komisijos ataskaitos už 2022 metus tvirtinimas. 

9. Etikos ir ginčų komisijos ataskaita už 2022 metus – pranešėjas Virgilijus Šironas. 

10. Etikos ir ginčų komisijos ataskaitos tvirtinimas. 

11. Klubų veiklos ataskaitos iki 5 min. – pasisako klubų vadovai. 

12. Dėl Rusijos ir Baltarusijos piliečių dalyvavimo Lietuvos šaudymo iš lanko varžybose. 

13. LLF įstatų, dėl vadovų rotacijos, keitimas. 

14. Dėl sportininko licencijos mokesčio dydžio nustatymo LLF narių sportininkams ir kitiems 

sportininkams dalyvaujantiems Lietuvos reitinginėse varžybose.    

15. Dėl darbuotojų peržiūrėjimo ir atlyginimų padidinimo. 

16. Dėl sportinių – mokomųjų stovyklų organizavimo. 

17. Dėl dalyvavimo pasaulio čempionatuose. 

18. Kiti klausimai. 

 

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Susirinkimo darbotvarkės klausimų tikslinimas. 

Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pristatė darbotvarkę susirinkimo nariams. 

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš. 

Nuspręsta: teikti susirinkimo darbotvarkę tvirtinimui. 

 

2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Darbotvarkės tvirtinimas. 

Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pateikė darbotvarkę tvirtinimui. 

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš. 

Nuspręsta: Patvirtinti darbotvarkę. 

 

3. LLF veiklos ataskaita už 2022 m. veiklą – pranešėjas Gediminas Maksimavičius. 

Svarstyta: Gediminas Maksimavičius pateikdamas 2022 m. federacijos veiklos ataskaitą 

apžvelgė šaudymo iš lanko padėtį Lietuvoje, pagyrė klubą „Žaliasis lankas“ už aktyvią veiklą ir 

profesionaliai rengiamas šaudymo iš lanko varžybas, pasidžiaugė Klaipėdos lankininkų plečiama 
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geografija. Taip pat pažymėjo kiek ir kokiomis priemonėmis paremti klubai ir sportininkai. Pažymėti 

aukščiausi sportininkų pasiekimai 2022 m., ypatingai išskiriant Jono Grigaravičiaus pasiekimus 

(pilna ataskaita pridedama). 

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš.  

Nuspręsta: teikti prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą už 2022 m. tvirtinimui. 

 

4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Ataskaitos už 2022 metų federacijos veiklą tvirtinimas. 

Svarstyta: tvirtinti prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą už 2022 metus. 

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš. 

Nuspręsta: Patvirtinti LLF prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą už 2022 m. 

federacijos veiklą. 

 

5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Finansinės veiklos ataskaita už 2022 metus – pranešėja 

Laura Urvakytė. 

Svarstyta: Generalinė sekretorė Laura Urvakytė pakomentavo faktinę 2022 m. biudžeto lėšų 

išlaidų ataskaitą. 

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš. 

Nuspręsta: teikti LLF Finansinę ataskaitą tvirtinimui. 

 

6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Finansinės veiklos už 2022 metus tvirtinimas. 

Svarstyta: finansinės ataskaitos už 2022 m. tvirtinimas. 

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš. 

Nuspręsta: patvirtinti LLF finansinę ataskaitą už 2022 m. 

 

7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Revizijos komisijos ataskaita už 2022 metus – pranešėja 

Ringa Baltrušaitė. 

Svarstyta: Revizijos komisijos narė Inga Timinskienė pristatė ataskaitą, nes pranešėja Ringa 

Baltrušaitė dėl objektyvių priežasčių, susirinkime nedalyvavo. Pastabų dėl biudžeto vykdymo ir 

pinigų panaudojimo neturėjo, viskas buvo daroma pagal nustatytą tvarką. Perduotos Ringos 

rekomendacijos kaip ateinančiais metais geriau panaudoti turimas lėšas ir gerinti federacijos veiklą. 

Susirinkimas išklausęs ataskaitą pranešėjai klausimų neturėjo. Inga Timinskienė teikia ataskaitą 

tvirtinimui. 

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš. 

Nuspręsta: teikti revizijos komisijos ataskaitą už 2022 m tvirtinimui. 

 

8. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Revizijos komisijos ataskaitos už 2022 metus tvirtinimas. 

Svarstyta: revizijos komisijos ataskaitos už 2022 m. tvirtinimas. 

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš. 

Nuspręsta: patvirtinti LLF revizijos komisijos ataskaitą už 2022 m. 

 

9. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Etikos ir ginčų komisijos ataskaita už 2022 metus – 

pranešėjas Virgilijus Šironas. 
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Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas Virgilijus Šironas apžvelgė 2022 metus, oficialių 

kreipimosi nei iš narių, sportininkų ar kitų organizacijų negavo. Buvo vienas atvejis per jaunimo 

Europos čempionatą Anglijoje, kurį kartu su kitais komisijos nariais išsprendė per V. Černiausko 

atminimo varžybas Vilniuje ir sprendimas buvo priimtas. 

Svarstyta: Komisijos pirmininkas pasiūlė tvirtinti, tokiu būdu pateiktos, etikos ir ginčų 

komisijos, ataskaitą. 

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš. 

Nuspręsta: teikti etikos ir ginčų komisijos ataskaitą už 2022 m tvirtinimui. 

 

10. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Etikos ir ginčų komisijos ataskaitos tvirtinimas. 

Svarstyta: etikos ir ginčų komisijos komisijos ataskaitos už 2022 m. tvirtinimas. 

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš. 

Nuspręsta: patvirtinti LLF etikos ir ginčų komisijos komisijos ataskaitą už 2022 m. 

 

11. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Klubų veiklos ataskaitos už  (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 Rusijos ir Baltarusijos piliečių dalyvavimo  

Lietuvos šaudymo iš lanko varžybose. 

Svarstyta: Remtis World Archery priimtu nutarimu ir Lietuvoje šaudymo iš lanko varžybose 

neleisti dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams bei Lietuvos sportininkams nedalyvauti 

varžybose, kuriose dalyvauja minėtų šalių piliečiai. 

Balsavimo rezultatai: 10 už 0 prieš 

Nuspręsta: patvirtinta Lietuvoje šaudymo iš lanko varžybose neleisti dalyvauti Rusijos ir 

Baltarusijos sportininkams bei Lietuvos sportininkams nedalyvauti varžybose, kuriose dalyvauja 

minėtų šalių piliečiai iki kol bus WA nuspręsta kitaip. 

 

13. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: LLF įstatų, dėl vadovų rotacijos, keitimas. 

Svarstyta: Pagal Lietuvos respublikos sporto įstatymą pakeisti LLF įstatuose valdymo organų 

narių rotaciją, numatant ne daugiau kaip 2 kadencijas po 4 metus ir 4 metų pertrauka šioms 

kadencijoms pasibaigus. 

Balsavimo rezultatai: 10 už 0 prieš. 

Nuspręsta: pakeisti LLF įstatuose valdymo organų narių rotaciją, numatant ne daugiau kaip 

2 kadencijas po 4 metus ir 4 metų pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus. Įpareigoti federacijos 

prezidentą Gediminą Maksimavičių pakeisti Lietuvos lankininkų federacijos įstatus ir užregistruoti 

VĮ Registrų centre. 
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14. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl sportininko licencijos mokesčio dydžio nustatymo 

LLF narių sportininkams ir kitiems sportininkams dalyvaujantiems Lietuvos reitinginėse 

varžybose.   . 

Svarstyta: LLF narių sportininkams ir kitiems nepriklausomiems sportininkams 

dalyvaujantiems Lietuvos reitinginėse varžybose metinis licencijos mokestis – 20 Eur. 

Balsavimo rezultatai: 10 už 0 prieš. 

Nuspręsta: LLF narių sportininkams ir kitiems nepriklausomiems sportininkams 

dalyvaujantiems Lietuvos reitinginėse varžybose metinis licencijos mokestis – 20 Eur. Įpareigoti 

Lietuvos lankininkų federacijos tarybą susisteminti ir patvirtinti lankininko licencijos aprašą. 

 

15. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl darbuotojų atlyginimų peržiūrėjimo ir padidinimo. 

Svarstyta: Padidinti darbo užmokestį Lietuvos lankininkų federacijos prezidentui Gediminui 

Maksimavičiui 100 Eur „į rankas“ ir generalinei sekretorei Laurai Urvakytei 100 Eur „į rankas“. 

Balsavimo rezultatai: 10 už 0 prieš. 

Nuspręsta: Nuo 2023 m. kovo 1 d. padidinti darbo užmokestį Lietuvos lankininkų federacijos 

prezidentui Gediminui Maksimavičiui 100 Eur „į rankas“ ir generalinei sekretorei Laurai Urvakytei 

100 Eur „į rankas“. Įpareigoti Lietuvos lankininkų federacijos tarybos narį Algimantą Petrauską 

pasirašyti darbo sutarties pakeitimą prezidentui Gediminui Maksimavičiui. 

 

16. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl sportinių – mokomųjų stovyklų organizavimo. 

Svarstyta: Apie sportininkų pasirengimą pasaulio čempionatui, diskutuota ar rengti stovyklas 

suaugusių rinktinei ar tik jaunimui, koks treneris praves stovyklas. 

Balsavimo rezultatai: Balsavimas nebuvo vykdomas. 

Bendru sutarimu nutarta. Ieškoti stovyklos vietos ir trenerio sportininkui Jonui 

Grigaravičius ir įpareigoja Lietuvos jaunių ir jaunimo rinktinės trenerius I. Timinskienę ir I. 

Morkeliūną suorganizuoti ir parengti savaitgalines pasiruošimui pasaulio čempionate stovyklas 

Lietuvos jaunių ir jaunimo rinktinei. 

 

17. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl dalyvavimo pasaulio čempionatuose. 

Svarstyta: Diskutuota apie sportininkų dalyvavimą pasaulio čempionatuose ir kitose 

tarptautinėse varžybose. 

Balsavimo rezultatai: Balsavimas nebuvo vykdomas. 

Bendru sutarimu nutarta. Įpareigoti generalinę sekretorę Laurą Urvakytę užregistruoti Joną 

Grigaravičių ir Ingą Timinskienę į atrankines varžybas į Europos žaidynes kuo greičiau. 

 

18. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Kiti klausimai. 

Svarstyta: Marius Grigaravičius pateikė informaciją apie Lietuvos uždarų patalpų šaudymo 

iš lanko čempionatą, aptartos Lietuvos lankininkų taurės varžybos ir jų nuostatai, taip pat neolimpinių 

rungčių, 3D ir miško šaudymo varžybos. Pateikta informacija apie padidintą mokestį teisėjams. 

Balsavimo rezultatai: Balsavimas nebuvo vykdomas. 

Bendru sutarimu nutarta. Pagal pateiktą informaciją sprendimai nepriimami. 
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Susirinkimo pirmininkas Gediminas Maksimavičius padėkojo visiems susirinkus ir paskelbė 

susirinkimo pabaigą. 

 

 

Visuotinio susirinkimo  pirmininkas   Gediminas Maksimavičius 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Laura Urvakytė 
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