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LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS  

VALDYBOS 
 

2021-10-18 
 

E-POSĖDIS 
 

Protokolas Nr. 2 
2021-10-18 

 

LBF Prezidento iniciatyva šaukiamas LBF Valdybos posėdis.  Valdybos nariams posėdžio darbotvarkė 

ir papildomi dokumentai išsiųsti el.pašto adresais 2021-10-16.  Posėdis vyksta Valdybos nariams pasisakant ir 

balsuojant elektroniniu būdu. 

Svarstomi klausimai: 

1. BK Apolonas prašymo (pridedamas) dėl LBL sezono rugtynių perkėlimo (ne rato ribose) svarstymas 

ir sprendimo priėmimas; 

2. Lietuvos boulingo lygos komisaro darbo reglamento projekto svarstymas ir tvirtinimas; 

3. Lietuvos boulingo federacijos generalinio sekretoriaus darbo reglamento projekto svarstymas ir 

tvirinimas. 

4. Europos Čempionų Čempionato 2021 dalyvių finansavimas. 

Siūloma:  

1. Išnagrinėjus BK Apolonas vadovo raštą (pridedamas) dėl  LBL varžybų perkėlimo būtinybės, priimti 

sprendimą: 

1.1.  leisti LBL komisarui perkelti I-jo rato BK Apolonas komandų LBL varžybas (pagal 

sąrašą, kuris pridedamas) į II-ąjį ratą, jas vykdant tik komandoms tarpusavyje susitarus 

(suderinus) priimtiną varžybų datą ir laiką ir apie tai informavus LBL komisarą; 

1.2.  esant poreikiui ir tik komandoms tarpusavyje susitarus (suderinus) priimtiną 

varžybų datą ir laiką, leisti LBL komisarui perkelti bet kurias LBL varžybas iš antrojo į pirmą 

ratą. 

2. Patvirtinti Lietuvos boulingo lygos komisaro darbo reglamento projektą po svarstymo; 

3. Patvirtinti Lietuvos boulingo federacijos generalinio sekretoriaus darbo reglamento projektą po 

svarstymo. 

4. Skirti finansavimą Europos Čempionų Čempionato 2021 dalyviams: 

4.1. Variantas Nr. 1. Skirti LBF biudžete numatytą finansavimą (po 850 Eur) kiekvienam dalyviui ir 

papildomai už pasiektus rezultatus: 

a) už patekimą į sekantį etapą (top 16) žaidėjui papildomai skirti 100 Eur; 

b) už patekimą į sekantį etapą (top 8) taip pat papildomai skirti 100 Eur (viso  - 200 EUR); 

c) iškovojus medalį skirti papildomus 100 Eur (viso -300 EUR). 

4.2. Variantas Nr. 2.  



Skirti LBF biudžete numatytą finansavimą po 850 EUR kiekvienam dalyviui, neskiriant papildomo 

finansavimo. 

 

LBF Valdybos nariai  balsuoja darbotvarkės 1-3 klausimais pasirinkdami vieną iš 3 variantų: 

- Pritarti; 

- Nepritarti; 

- Susilaikoma. 

Darbotavarkės 4 klausimu Valdybo nariai balsuoja pasirinkdami 1 iš dviejų variantų. 

 

Balsavimo pradžia 2021-10-17 12:00, pabaiga – 2021-10-18 12:00 val. 

Balsavimo rezultatai teikiami elektroniniu laišku LBF sekretoriaus el.pašto adresu: info@lbf-bowling.lt iki 

2021-10-18 12:00 val. 

Balsavime dalyvavo LBF Valdybos nariai: 

- Linas Sasnauskas; 

- Erikas Jansonas; 

- Marija Žiogė; 

- Raimondas Narušis. 

Valdybos posėdyje ir balsavime dalyvavo 4 iš 4 Valdybos narių.  

Kvorumas yra. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu. 

Eil. 
Nr. 

SVARSTOMAS KLAUSIMAS 
VALDYBOS NARIŲ BALSAI 

Linas 
Sasnauskas 

Raimondas 
Narušis 

Erikas 
Jansonas 

Marija  
Žiogė 

1. Dėl LBL rungtynių perkėlimo: 

1.1.  leisti LBL komisarui perkelti I-jo 

rato BK Apolonas komandų LBL varžybas (pagal 

sąrašą, kuris pridedamas) į II-ąjį ratą, jas vykdant 

tik komandoms tarpusavyje susitarus (suderinus) 

priimtiną varžybų datą ir laiką ir apie tai 

informavus LBL komisarą; 

1.2.  esant poreikiui ir tik komandoms 

tarpusavyje susitarus (suderinus) priimtiną varžybų 

datą ir laiką, leisti LBL komisarui perkelti bet 

kurias LBL varžybas iš antrojo į pirmą ratą. 

Pritarti Pritarti Pritarti Pritarti 

2. Patvirtinti Lietuvos boulingo lygos komisaro darbo 

reglamento projektą po svarstymo 
Pritarti Pritarti Pritarti Pritarti 

3. Patvirtinti Lietuvos boulingo federacijos 

generalinio sekretoriaus darbo reglamento projektą 

po svarstymo 

Pritarti Pritarti Pritarti Pritarti 

4. Europos Čempionų Čempionato 2021 dalyvių 

finansavimas 
1 SUSILAIKĖ 2 1 
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NUSPRĘSTA:  

1. Dėl LBL rungtynių perkėlimo: 

1.1.  leisti LBL komisarui perkelti I-jo rato BK Apolonas komandų LBL varžybas (pagal sąrašą, kuris 

pridedamas) į II-ąjį ratą, jas vykdant tik komandoms tarpusavyje susitarus (suderinus) priimtiną varžybų 

datą ir laiką ir apie tai informavus LBL komisarą; 

1.2.  esant poreikiui ir tik komandoms tarpusavyje susitarus (suderinus) priimtiną varžybų datą ir laiką, 

leisti LBL komisarui perkelti bet kurias LBL varžybas iš antrojo į pirmą ratą. 

     2. Patvirtinti Lietuvos boulingo lygos komisaro darbo reglamentą; 

     3. Patvirtinti Lietuvos boulingo federacijos generalinio sekretoriaus darbo reglamentą; 

     4. Skirti LBF biudžete numatytą finansavimą (po 850 Eur) kiekvienam Europos Čempionų Čempionato 

dalyviui ir papildomai už pasiektus rezultatus: 

a) už patekimą į sekantį etapą (top 16) žaidėjui papildomai skirti 100 Eur; 

b) už patekimą į sekantį etapą (top 8) taip pat papildomai skirti 100 Eur (viso  - 200 EUR); 

c) iškovojus medalį skirti papildomus 100 Eur (viso -300 EUR). 

 

 

LBF Valdybos pirmininkė     Marija Žiogė 

 

LBF Generalinis sekretorius     Tomas Čepulis 

 


