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2023-02-25 

 

Lietuvos boulingo federacijos (toliau – LBF)  Prezidento iniciatyva buvo šaukiamas LBF Valdybos posėdis ir 

Valdybos nariams teikiama posėdžio darbotvarkė. Posėdis vyko Valdybos nariams pasisakant ir balsuojant 

elektroniniu būdu. 

Svarstomi klausimai: 

1. Lietuvos nacionalinės jaunių boulingo rinktinės sudarymas dalyvavimui Europos jaunių bulingo 

čempionate (EYC 2023), kuris vyks Vienoje, Austrija rugsėjo 2-11 d. 

2. EYC 2023 finansavimas.  

3. ESBC 2023 finansavimas 

4. Sutarties su Lietuvos nacionalinių rinktinių treneriu sudarymas.  

Siūloma: 

1. Nacionalinę jaunių rinktinę sudaryti iš 1 nario (Lauryno Narušio), komandos vadovu skirti Raimondą 

Narušį, kuris kartu yra ir nepilnamečio lydintis asmuo. 

2. Nacionalinės jaunių rinktinės komandai apmokėti visas dalyvavimo išlaidas (dalyvio starto mokestį, 

kelionės ir gyvenimo išlaidas) ir skirti po 15 eur maistpinigių per dieną. Dalyvavimo išlaidos apmokamos 

tik pagal pateiktus tinkamus dokumentus, už kurių pateikimą LBF atsakingas komandos vadovas.  

3. ESBC 2023 dalyviams skirti 600 eur (likusi suma iš 2022-2023 m. sezono biudžete numatytų senjorams 

skirtų lėšų). Ši suma bus išmokama tik pagal pateiktą oficialų dokumentą (sąskaita už startinius mokesčius). 

Už dokumento (sąskaitos) pateikimą LBF atsakingi patys ESBC 2023 dalyviai.  

4. Įgalioti LBF prezidentą pasirašyti sutartį su Lietuvos boulingo federacijos treneriu: 

a) Peter Ljung, Švedija       

https://www.peterljung.com 

b) Ruben Ghiragossian, JAV  

Ruben Ghiragossian — KTC - Kegel Training Center 

Su šiuo klausimu susijusią papildomą informaciją pateikiam atskirai. Prašau suprasti, kad ši infomacija 

neturi būti viešinama tretiesiems asmenims, nes tai gali pakenkti tiek patiems treneriams, tiek LBF.    
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LBF Valdybos nariai  1,2 ir 3 dienotvarkės klausimais balsuoja pasirinkdami vieną iš trijų balsavimo 

variantų: 

a) Pritarti 

b) Nepritarti 

c) Susilaikoma 

Ketvirtu darbotvarkės klausimu balsuojama pasirenkant vieną iš variantų: 

a) Peter Ljung 

b) Ruben Ghiragossian 

Balsavimo pradžia – 2023-02-24 00:00, pabaiga - 2023-02-24 21:00 val. 

           Balsavime dalyvavo LBF Valdybos nariai: 

- Linas Sasnauskas; 

- Emilija Perminaitė; 

- Andrius Pelakauskas; 

- Erikas Jansonas; 

- Raimondas Narušis; 

-Artūras Fiodorovas. 

Valdybos posėdyje ir balsavime dalyvavo 6 iš 7 Valdybos narių. 

Kvorumas yra. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu. 

Klausimo Nr.4 balsavimas atidėtas iki vasario 26 d. 23h. 59 min 

Balsavimo rezultatai: 

EIL. 

Nr. 

SVARSTOMAS 

KLAUSIMAS 

VALDYBOS NARIŲ BALSAI SIŪLYMUI 

Linas 

Sasnauskas 

Andrius 

Pelakauskas 

Artūras 

Fiodorovas 

Mindaugas 

Matutis 

Raimondas 

Narušis 

Erikas 

Jansonas 

Emilija 

Perminaitė 

1. 

Lietuvos 

nacionalinės jaunių 

boulingo rinktinės 

tvirtinimas. 

Pritarti Pritarti Pritarti - Pritarti Pritarti Pritarti 

2. 

EYC 2023 

finansavimas Pritarti Pritarti Pritarti - Susilaikoma Pritarti Pritarti 

3. 

ESBC 2023 

finansavimas Pritarti Pritarti Pritarti - Pritarti Pritarti Pritarti 

4. 
LBF treneris 

atidėta atidėta atidėta atidėta atidėta atidėta atidėta 

NUSPRĘSTA: 

1. Nacionalinę jaunių rinktinę sudaryti iš 1 nario (Lauryno Narušio), komandos vadovu skirti Raimondą 

Narušį, kuris kartu yra ir nepilnamečio lydintis asmuo. 

2. Nacionalinės jaunių rinktinės komandai apmokėti visas dalyvavimo išlaidas (dalyvio starto mokestį, 

kelionės ir gyvenimo išlaidas) ir skirti po 15 eur maistpinigių per dieną. Dalyvavimo išlaidos apmokamos 

tik pagal pateiktus tinkamus dokumentus, už kurių pateikimą LBF atsakingas komandos vadovas.  

3. ESBC 2023 dalyviams skirti 600 eur (likusi suma iš 2022-2023 m. sezono biudžete numatytų senjorams 

skirtų lėšų). Ši suma bus išmokama tik pagal pateiktą oficialų dokumentą (sąskaita už startinius 

mokesčius). Už dokumento (sąskaitos) pateikimą LBF atsakingi patys ESBC 2023 dalyviai.  

4. Balsavimas šiuo klausimu atidėtas iki vasario 26 d. 23.59 h  

 

LBF Valdybos posėdžio pirmininkas      Linas Sasnauskas 


