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LBF EILINĖS RINKIMINĖS KONFERENCIJOS 

PROTOKOLAS Nr. 2021/01 

2020-08-28 

Kaunas 

 

Konferencijoje dalyvauja asmeniškai arba pagal suteiktus įgaliojimus 12 (dvylikos) Lietuvos boulingo 

federacijos (toliau - LBF) narių delegatai (pridedamas dalyvių registracijos sąrašas) iš 19 (devyniolika), LBF 

Prezidentas Linas Sasnauskas, Generalinis sekretorius Tomas Čepulis, Valdybos pirmininkė Marija Žiogė bei 

valdybos nariai Erikas Jansonas ir Raimondas Narušis. 

LBF Nariai, neatsiuntę savo delegatų: 

1. BK Gintarinis straikas; 

2. Karolinos BK Plius; 

3. BK Porto; 

4. Šiaulių boulingo klubas; 

5. BK Klaipėda. 

6. Jungtinis boulingo klubas; 

7. Nesplitas. 

 

>50% klubų delegatai konferencijoje yra. Sprendimai galit būti priimami. 

LBF ataskaitinės konferencijos sprendimai  priimami atviru balsavimu. 

 
 

PATEIKTA DARBOTVARKĖ: 

 

EIL. 

NR. 
KLAUSIMAS TRUKMĖ 

1. Informacija apie dalyvius, kvorumą darbotvarkės tvirtinimas 5 min 

2. Prezidento 2020/2021 sezono metinė ataskaita. Pranešėjas LBF Prezidentas 

L.Sasnauskas 

10 min 

3. LBF 2020/2021 metų sezono finansinės ataskaitos pristatymas, aptarimas ir 

tvirtinimas. Pranešėjai LBF Prezidentas ir generalins sekretorius. 

15 min 

4. LBF Valdybos veiklos 2020/2021 sezono metinė ataskaita ir tvirtinimas. Pranešėja 

Valdybos pirmininkė  Marija Žiogė 

10 min 

5. Naujojo LBF 2021/2022 metų sezono metinio biudžeto pristatymas, svarstymas 

bei tvirtinimas. Pranešėjas LBF Prezidentas Linas Sasnauskas. 

20 min. 
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6. Boulingo 2021/2022 metų sezono metinio kalendorinio renginių plano pristatymas, 

svarstymas bei tvirtinimas. Pranešėjai LBF Prezdentas ir generalins sekretorius. 

10 min. 

7. Kiti, su LBF veikla susiję, klausimai.  

 

 

1.  Informacija apie dalyvius, kvorumą, darbotvarkės tvirtinimas 

Dalyvaujant 12 (trylikai) iš 19 (devyniolikos) LBF narių delegatams LBF narių, kvorumas yra 

ir Konferencija gali priimti sprendimus.  

Konferencijai pirmininkauja Prezidentas Linas Sasnauskas, o sekretoriauja generalinis 

sekretorius Tomas Čepulis. 

Darbotvarkės tvirtinimas. 

1. Donatas Lengvinas pateikė pasiūlymą įtraukti į darbotvarkę svarstymui papildomą klausimą dėl LBF 

nario mokesčio, licencijų dydžio, LBL mokesčių dydžių 2021-2022 m. sezonui. 

2. Nijolė Jagneškienė priminė Konferencijai dėl būtinybės sudaryti Revizijos komisiją ir pasiūlė šį 

klausimą įtraukti į darbotvarkę; 

 

NUSPRĘSTA: Tvirtinti pateiktą Konferencijos darbotvarkę su pateiktais papildymais bendru 

sutarimu.  

Darbotvarkės klausimų svarstymas 

2.  Prezidento 2021/2022 sezono metinė ataskaita. Pranešėjas L.Sasnauskas 

LBF prezidentas  Linas Sasnauskas pristatė Konferencijos dalyviams LBF Prezidento ataskaitą. 

SIŪLYTA: Patvirtinti konferencijai pateiktą Lietuvos boulingo federacijos Prezidento atskaitą už 2020-

2021 metus. 

Konferencijos dalyvė N. Jagnieškienė atkreipė Prezidento ir Konferencijos dalyvių dėmesį, dėl 

būtinybės viešai skelbti LBF informaciją apie LBF lėšų, tame tarpe ir tikslinių lėšų, gautų iš valstybės 

biudžeto ir paramos panaudojimą. 

Taip pat konferencijos dalyvė N. Jagnieškienė akcentavo būtinybę populiarinti boulingą kaip 

sporto šaką, didinti jo masiškumą (ne tik susitelkti į aukštojo meistriškumo sportininkų rėmimą), LBF 

Valdybai aktyviau dalyvauti rengiant paraiškas ir/ar finansavimo projektus pagal atskiras programas ir 

finansavimo šaltinius. 

LBF Prezidentas išklausė konferencijos dalyvių pastabas ir užtikrino, kad LBF Vadovybė tęs 

pradėtus darbus ir dar aktyviau įsijungs į papildomo finansavimo paieškas, programų rengimą, dės 

papildomas pastangas dėl boulingo populiarinimo ir masiškumo didinimo. Tuo pačiu apgailestavo dėl 

LBF narių (klubų) bei boulingo bendruomenės abejingumo ir noro, kad viską už juos darytų LBF 
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valdyba. L.Sasnauskas akcentavo, kad LBF valdyboje dirba 4 žmonės, kurie yra išrinkti konferencijos 

metu, tačiau boulingo bendruomenę realiai sudaro apie 300 žaidėjų, kurie dalyvauja (žaidžia) asociacijos 

veikloje. Populiarinti boulingą gali visi LBF nariai: rengti varžybas, organizuoti vaikų pamokėles, 

pagaliau dalyvauti LBF organizuojamose varžybose. L.Sasnausko manymu, jei klubas nesugeba atsiųsti 

savo narių į pagrindinį LBF renginį (LBČ), kuris šiemet, nepaisant COVID-19 sunkumų, buvo surengtas 

išsskirtinai gerai ir dauguma žaidėjų, kurie ten dalyvavo, gyrė patį renginį bei džiaugėsi, kad teko jame 

dalyvauti, tai ko mes galime tikėtis iš tokio klubo?    

D. Lengvinas iškėlė klausimą, kokiu pagrindu LBF Valdyba neatsiklaususi LBF konferencijos 

ir negavusi jos pritarimo, perkėlė LBČ datą ir kokiais motyvais remiantis buvo parinkta būtent toji data. 

D. Lengvinui buvo atsakyta, kad LBF konferencijos patvirtintą renginių planą koregavo 

COVID’19 sąlygotas karantinas ir dėl to nevykusios varžybos.  LBČ2021 data buvo parinkta 

atsižvelgiant į visas objektyvias aplinkybes, tuo metu turimą informaciją, artėjantį naują LBČ sezoną, 

LBL sezono tęsimą, atostogų metą ir būtinybę pravesti čempionatą apskritai (tai buvo būtina padaryti 

iki rugsėjo mėn., nes jau rugsėjo pradžioje vyksta Europos jaunių čempionatas, tai pat iki rugsėjo 15 d 

turime registruoti savo atstovus į Europos čempionų ir  IBF Pasaulio čempionatą).  

BALSUOTA: 

Už – 11 balsų; 

Prieš – nėra; 

Susilaikė – D. Lengvinas. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti konferencijai pateiktą Lietuvos boulingo federacijos Prezidento 

atskaitą už 2020-2021 metus. 

3.  LBF 2020/2021 metų sezono finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. 

Prezidentas Linas Sasnauskas ir LBF Generalinis sekretorius pristatė sudarytos LBF Finansinės 

atskaitomybės už 2020-2021 m. projektus. 

Konferencijos dalyvė N. Jagnieškienė atkreipė Prezidento ir Konferencijos dalyvių dėmesį į kai 

kuriuos formalius ir/ar techninius FA paaiškinamojo rašto trūkumus ir netikslumus ir akcentavo 

būtinybę atlikti korekcijas. 

Taip pat Konferencijos dalyvė N. Jagnieškienė atkreipė visų dalyvių dėmesį į tai, jog turi būti 

atlikta inventorizacija. 
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Po diskusijų sutarta, kad LBF FA teikiama tvirtinimui, su sąlyga, kad bus atlikti reikiami 

pataisymai ir korekcijos paaiškinamajame rašte. 

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys dėl būtinybės atlikti FA reviziją.  

Po diskusijų, prezidento siūlymu buvo sutarta, kad LBF FA Revizijos sudarymo klausimas bus 

sprendžiamas kartu su kitais papildomais konferencijos klausimais, o FA tvirtinimą atidėti, kol išrinkta 

Revizijos komisija atliks FA reviziją.  

SIŪLYTA: susirinkus papildomai arba nuotoliniu būdu, surengiant virtualią LBF konferenciją, tvirtinti 

Lietuvos boulingo federacijos Finansinę atskaitomybę už 2020-2021 m. tik atlikus reikiamus pataisymus 

ir korekcijas paaiškinamajame rašte, o taip pat atlikus reviziją.  

BALSUOTA nebuvo: 

4. Valdybos 2020/2021 sezono metinė ataskaita ir tvirtinimas.  

Valdybos pirmininkė  M. Žiogė pristatė LBF Valdybos veiklos ataskaitą už 2020-2021 metus. 

 Valdybos pirmininkė atkreipė dėmesį į resursų Valdyboje trūkumą, kas riboja galimybes didesne 

imtimi vykdyti boulingo populiarinimą ir masiškumo didinimą bei aukštojo meistriškumo kėlimą. 

Valdybos pirminkė apgailestavo dėl boulingo bendruomenės abejingumo ir neįsitraukimo į LBF 

gyvenimą ir veiklą. 

 Tuo pačiu, konferencijos dalyvė Nijolė Jagnieškienė apgailestavo, kad LBF Valdyboje nėra nė 

vieno Klaipėdos miesto atstovo, nors Klaipėdą LBF‘e atstovauja net 4 klubai ir patikino konferenciją, 

kad dės pastangas, jog Valdyboje Klaipėdos miesto atstovas būtų. 

 Valdybos pirmininkė, pristatydama savo/Valdybos veiklos ataskaitą pabrėžė būtinybę ieškoti 

papildomo finansavimo (privačių lėšų), ko visiškai nepavyko padaryti 2020-2021 m. sezone, o taip pat 

išsakė pastabą LBF sekretoriatui dėl nepakankamo komunikavimo su Valdyba rengiant finansavimo 

projektus ir programas, ko pasekoje Valdyba negalėjo dalyvauti LBFfinansavimo paieškų veikloje. 

 Konferencijos dalyvė N. Jagnieškenė išsakė pastabą Valdybos pirminkei/Valdybai, kad LBF 

sekretoriatas neturi patvirtinto jo veiklą reguliuojančio ir reglamentuojančio dokumento-Darbo 

reglamento ir akcentavo jo parengimo ir patvirtinimo būtinybę. 

SIŪLYTA: Patvirtinti konferencijai pateiktą Lietuvos boulingo federacijos Valdybos veiklos ataskaitą.  

BALSUOTA: 

Už – 11 balsų; 

Prieš – nėra; 

Susilaikė – 1 (N. Jagnieškienė). 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti konferencijai pateiktą Lietuvos boulingo federacijos LBF Valdybos 

veiklos ataskaitą už 2020-2021 metus. 

 

5. LBF 2021/2022 metų sezono metinio biudžeto pristatymas, svarstymas bei tvirtinimas. 
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LBF prezidentas supažindino delegatus su LBF 2021/2022 metų sezono metinio biudžeto 

projektu. Atsakė į delegatų klausimus. 

Pristatymo eigoje Konferencijos dalyvė N. Jagnieškenė išsakė pastabą LBF Vadovams dėl 

nepakankamo dėmesio ir finansinių išteklių skyrimo senjorų kategorijų sportininkams ir pasiūlė peržūrėti 

rinktinių finansavimą. Taip pat buvo pasiūlyta  netaupyti  turimų pinigų, nes pastarieji nuvertėja, didinti 

biudžeto išlaidas, leisti juos numatytoms arba parengti naujas programas. Jei yra sukauptos lėšos jas 

reikia panaudoti, o kitų metų biudžetą formuoti iš veiklos metu gaunamų naujų pajamų.  

LBF valdybos narys E.Jansonas akcentavo, kad negalime išleisti visų pinigų, nors jie ir yra 

„sutaupyti“ nuo praeito sezono, nes nežinome kas būtų buvę, kiek lėšų LBF reikėtų, jei federacija būtų 

išsiuntųsi visas rinktines ten kur tikėjosi išsiųsti ir kur nepavyko dėl turnyrų atšaukimo. LBF turi žiūrėti 

ir į priekį ir negali likti be lėšų, tuo labiau, kad valstybinis finansavimas gali sumažėti, jei LBF rinktinės 

nepasieks gerų rezultatų Europos ir pasaulio čempionatuose.  

LBF prezidentas pabrėžė, kad panašios kalbos vyksta kiekvieną konferenciją, turbūt todėl, kad 

senjorai pakankamai aktyviai dalyvauja konferencijose, tačiau užtikrino, kad dėmesys senjorams yra 

skiriamas, nes praeitais metais LBF prezidenas pateikė žaidėjų licencijos mokesčio tikslinio paskirstymo 

projektą ir jis konferencijos buvo patvirtintas. Lietuvos vyriausybė kartu su Sporto ir Mokslo ministerija 

(vadovaudamasi ES priimtais sporto rėmimo ir skatinimo kriterijais) neskiria pinigų senjorams pagal 

aukšto meistriškumo programas. Todėl skirti pinigų senjorams iš Valstybės gaunamų lėšų LBF negali. 

Senjorai gali būti finansuojami tik iš LBF veiklos metu surinktų LBF narių įnašų arba papildomai 

pritrauktų lėšų. LBF konferencija yra patvirtinusi licencijos mokesčio paskirstymą ir vienintelės 

pastovios pajamos yra nario įnašai. Kas liečia ES ar kitų fondų finansavimo programas, kur galima gauti 

finansavimus, tai siūloma senjorams patiems būti aktyviems, siūlyti ir aktyviai dalyvauti rengiant 

medžiagą papildomam finansavimui gauti. Taip pat pritraukti privačias rėmimo lėšas. O tiems, kas nenori 

ar neturi galimybių prisidėti prie programų rengimo, paprasčiausiai bent jau dalyvauti LBF 

organziuojamose varžybose. Šių metų LBČ dalyvavo beveik visi stipriausi sportininkai (tiek vyrų tiek 

moterų įskaitose), tačiau pasigesta būtent senjorų ir įskaitos iki 190 sportininkų aktyvumo.   

  Po diskusijų buva sutarta, kad į LBF biudžeto rezervą papildomam rinktinių finansavimui 2021-

2022 m. sezone kaip tikslinės lėšos bus perkelta 3800 EUR suma, surinkta kaip LBF nario mokestis. 

 Taip pat, po diskusijos, buvo sutarta, kad LBF Valdyba parengs ir patvirtins LBF biudžeto 

sudarymo taisykles. 

 

 Po pristatymo ir diskusijų SIŪLYTA balsuoti dėl naujojo LBF 2020/2021 metų sezono metinio 

biudžeto tvirtinimo, perkeliant į LBF biudžeto rezervą papildomam rinktinių finansavimui 2021-2022 m. 

sezone tikslines lėšas 3800 EUR sumą, surinktą kaip LBF 2021-2022 m. nario mokestis. 
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BALSUOTA: 

Už – 10 balsų; 

Prieš – nėra; 

Susilaikė – 2. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBF 2021/2022 metų sezono  biudžetą. 

6. LBF 2021-2022 m. sezono Renginių plano tvirtinimas. 

LBF Prezidentas pristatė LBF 2021-2022 m. renginių plano projektą, atsakė į delegatų 

klausimus, papildomai trumpai pasidalino mintimis apie galimą LBL sutrumpinto 2021-2022 m. sezono 

formatą ir pateikė konferencijai jį tvirtinti. 

BALSUOTA: 

Už – 11 balsų; 

Prieš – nėra; 

Susilaikė – 1 (D. Lengvinas). 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti LBF 2021/2022 metų sezono  renginių planą. 

 

7. Kiti klausimai: 

7.1. Dėl Donatas Lengvino siūlymo įtraukti į darbotvarkę svarstymui papildomą klausimą dėl LBF nario 

mokesčio, licencijų dydžio, LBL mokesčių dydžių 2021-2022 m. sezonui. 

Po svarstymo ir atsižvelgiant į tai, kad konferencijos delegatų siūlymu yra patvirtintas šių metų sezono 

nario mokesčio panaudojimas,  klausimas balsavimui neteikiamas. LBF nario mokestis, licencijos 

mokestis lieka nepakitę. 

LBF nario mokestis renkamas kaip ir kiekvienais metais, prieš naująjį LBF sezoną. 

Licencijų mokestis bus renkamas pasibaigus LBL 2020-2021 m. sezono varžyboms (prieš 

naująjį 2021-2022 m. sezoną). 

Lygų dalyvių mokesčiai bus mažinami per pusę, kaip numatyta patvirtintme LBF 2021 -2022 m. 

biudžete. 

D. Lengvinas informavo, kad jis, kaip vienasmenis vieno iš LBF nario steigėjas ir vadovas 

nesutinka su tokia LBF politika/sprendimais, todėl pateiks prašymą (laisva rašytine forma) dėl Vilniaus 

sportinio boulingo klubo išstojimo iš Lietuvos boulingo federacijos. 

7.2. Svarstytas Revizijos komisijos sudarymo klausimas. 

Po diskusijų ir siūlymų LBF Revizijos komisijos nariais rinkti buvo pasiūlyti Nijolė Jagnieškienė, 

Emilija Perminaitė ir Mindaugas Šlegeris. 

BALSUOTA: 
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Už – 12 balsų; 

Prieš – 0;  

Susilaikė – 2 (Nijolė Jagnieškienė ir Emilija Perminaitė). 

NUSPRĘSTA į LBF Revizijos komisiją išrinkti Nijolę Jagnieškienę, Emiliją Perminaitę ir Mindaugą 

Šlegerį. Revizijos komisijos pirminikas bus išrinktas pirmajme Revizijos komisijos 

posėdyje/susirinkime. 

Taip pat Konferencijos dalyviai diskutavo dėl penktojo Valdybos nario išrinkimo būtinybės.  (LBF 

Valdybos pirmininkės siūlymas dėl LBF Valdybos papildymo nauju nariu). Klausimas balsavimui 

neteikiamas. Sutarta, kad Lietuvos boulingo federacijos valdyba ras kandidatą ir, suderinusi su juo, teiks 

kandidatūrą tvirtinimui sekančios LBF konferencijos metu.  

 

LBF Prezidentas Linas Sasnauskas paskelbė Konferenciją baigta. 

Konferencija įgaliojo pirmininką bei sekretorių Konferencijos vardu pasirašyti šį protokolą. 

 

 

 

 

       Konferencijos Pirmininkas   

        

       Konferencijos sekretorius 

 

                                  Linas Sasnauskas 

 

                                  Tomas Čepulis 
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