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LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS 2020/2021 SEZONO VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITA 

 

Vilnius 

2021-08-18 

 

Lietuvos Boulingo federacijos (toliau –Asociacija) ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų 

įstatymu (2004 m. sausio 22 d. istatymu Nr. IX–1969), Lietuvos Boulingo Federacijos įstatais ir Lietuvos boulingo 

federacijos valdybos darbo reglamentu. 

 

1. MISIJA, STRATEGINIS TIKSLAS 

LBF misija - telkti įvairaus amžiaus socialines grupes aktyviam laisvalaikio praleidimui bei sportinio meistriškumo 

siekimui žaidžiant boulingą ir teikti joms boulingo mokymo ir varžybų organizavimo bei techninio ir metodinio jų 

aprūpinimo paslaugas. Atstovauti bendruomenės interesus. 

Strateginiai tikslai: LBL IR LBČ formatų atnaujinimas ir jų pravedimas, jaunimo pritraukimo programų kūrimas, 

esamų narių aukšto meistriškumo skatinimas. 

 

2. DUOMENYS APIE FEDERACIJOS VALDYBOS VEIKLĄ 

2.1. Federacijos veiklos organizavimas 

Remiantis LBF strateginiais tikslais ir veiklos prioritetų sąrašu (Priedas Nr. 01) Per ataskaitinius 2020/2021 metus 

Lietuvos Boulingo Federacijos valdyba nuo paskyrimo 2020-08-30 posėdžius įvykdė 14 kartų: 

o 2020-08-29 ▪ Posėdžio protokolas Nr.1 

o 2020-09-03 ▪ E-posėdžio protokolas Nr.2 

o 2020-09-10 ▪ E-posėdžio protokolas Nr.3 

o 2020-09-18 ▪ E-posėdžio protokolas Nr.4 

o 2020-09-24 ▪ E-posėdžio protokolas Nr. 5 

o 2020-10-10 ▪ posėdžio protokolas Nr. 6 [1 priedas_Būtinosios sąlygos varžybų metu, 2 priedas_Boulingo 

žaidimo taisyklės, 3 priedas_Žaidimo schema ] 

o 2020-11-28 E-posėdžio protokolas Nr. 7 [LBL nuostatai (nauja redakcija), LBČ nuostatai, 2020-2021 M. LBČ 

Reglamentas] 

o 2021-01-13 E-posėdžio protokolas Nr. 8 [LBF Finansinės drausmės taisyklės] 

o 2021-02-02 E-posėdžio protokolas Nr. 9 

o 2021-03-05 E-posėdžio protokolas Nr. 10 [Rinktinių sudarymo taisyklės [Vyrų rinktinės kandidatų sąrašas, 

moterų rinktinės kandidačių sąrašas, jaunių rinktinė] 
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o 2021-04-26 E-posėdžio protokolas Nr. 11 

o 2021-06-04 E-posėdžio protokolas Nr. 12 

o 2021-06-16 E-posėdžio protokolas Nr. 13   

o 2021-06-29 E-posėdžio protokolas Nr. 14   

Valdybos posėdžių turinys ir aplinkybės: posėdžiai inicijuojami iškart kilus svarbiems federacijos lygmeniu klausimams 

ir sprendimams apibrėžti, visa eigos ir sprendimų informacija pateikiama oficialiuose LBF informaciniuose šaltiniuose: 

oficialiame puslapyje www.lbf-bowling.lt. Valdybos posėdžių protokolai, patvirtinti pirmininkės parašu, keliami ir 

archyvuojami papildomai asmeninėse fizinėse saugyklose (USB, valdybos narių kompiuteriuose) 

Sezono metu vykdytos veiklos ir renginiai: 

1. Naujų valdybos narių susipažinimas su valdybos veikla ir jos procesais, jų adaptavimas prie Covid-19 situacijos 

šalyje. Valdybos veiklos prioritetinio plano sudarymas. 

2. LBL Lyga 2020-2021 sezonas (I rato pradžia)  

3. Naujo strateginio plano paruošimas (keliems metams) 

4. Rinktinių sudarymo taisyklės, kandidatų sąrašas. 

5. Boulingo žaidimo taisyklės – dokumento sukūrimas ir patvirtinimas. 

6. Naujo formato Lietuvos Boulingo Čempionato ruošimas  2021.  

Nors buvo surengtas labai produktyvus gyvas valdybos posėdis sezono pradžioje, planus toliau taip vykdyti veiklą 

apsunkino karantinas. Reaguojant į esamą Covid-19 situaciją, federacija darbų nenutraukė ir posėdžius sėkmingai vykdė 

interaktyviu būdu, buvo pradėti rengti virtualūs posėdžiai (oficialūs ir paruošiamieji), veikla pradėta vystyti naudojant 

socialines medijas, virtualius valdymo įrankius (Virtualius darbų paskirstymo blankus, komunikacija tiesioginės 

komunikacijos programėlėse).  

2.2. Federacijos valdybos  struktūra 

LBF Konferencija nustato Valdybos narių skaičių, jos sudarymo principus bei darbo reglamentą, renka 

Valdybą. Asociacijos Valdybą ketveriems metams renka ataskaitinė - rinkiminė Konferencija: 

Valdyba dirba pagal Konferencijos patvirtintą darbo reglamentą; jis patvirtintas 2007m. RC registruota 

valdyba. Kurios sudėtyje buvo 5 nariai. 2020 08-30 buvo išrinkta nauja valdyba iš 4  narių: Vaidotas 

Baranauskas, Raimondas Narušis, Marija Jagnieškutė, Erikas Jansonas. Atsisakius Vaidotui 

Baranauskui,2020-11-31 nauja valdybos pirmininke išrinkta  Marija Jagnieškutė (Žiogė). 2021-06-30 dienai 

federacijos valdyboje  buvo  tik 3 (trys) nariai.  

Visi  valdymo organai atlieka funkcijas,kurios numatytos LBF  įstatuose. 

 

Siūloma atsinaujinti valdybos darbo reglamentą (įtraukiant kokie veiksmai būtų daromi pasitraukus išrinktiems 

nariams) 

 

2.3. Tarptautinis bendradarbiavimas 

LBF yra šių tarptautinių organizacijų narys: 

• ETBF (European Tenpin Bowling Federation) 
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• WTBA (World Tenpin Bowling Association) 

• FIQ (Federation Internationale des Quilleurs) 

Papildomai prie dalyvavimo ETBF, WTBA ir FIQ rengiamų turnyrų buvo pradėta kurti Baltijos šalių Čempionato 

koncepcija, įvykdymo galimybės. 

Siūlymas: dalintis ataskaitų informacija ir pasiekimais su aplinkinėmis federacijomis 

 

2.4. Viešieji ryšiai 

Vienas iš federacijos veiklos ir strategijos uždavinių vykdymo laukiamų rezultatų – užtikrinti, kad  informacija 

visuomenei apie federacijos veiklą būtų teikiama be apribojimų. Lietuvos boulingo federacijos tinklapyje nuolat 

talpinama informacija apie turnyrus ne tik Lietuvoje,bet ir užsienyje,visuomet yra informacija apie vykdomas varžybas 

visuose Lietuvos miestuose bei komandų ir žaidėjų asmeniniai rezultatai ir kita informacija. 

 

2.5. Kita veikla 

Ruošiami raštai kai kurioms įmonėms dėl paramos LBF. Reikia būti solidariems ir federacijos tikslų  įgyvendinimui 

reikia, kad federacijos aplinkos žmonės, prijaučiantys ir norintys išmokti žaisti boulingą) pervestų savo 1,2 procentus 

GPM  federacijai, užpildydamas atitinkamą prašymą VMI ( formą FR0512) ir taip paremdami federaciją finansiškai. 

 

2020-03-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ ir 2020-03-16 nutarimu Nr. 222 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo“ 

yra draudžiama sporto klubų veikla . Lietuvos boulingo federacija sustabdė LBF lygos bei atrankos varžybas ir turnyrus, 

nes nebegali vykdyti įprastos veiklos. 

Dėl paskelbto karantino priemonių daugiau ar mažiau nukentėjo praktiškai visos šalies įmonės. Kardinaliai sumažėję ar 

net visai sustoję pardavimai ir ne visuomet sumažėjusios (bent jau analogišku lygiu) veiklos išlaidos daugelį įmonių 

įspraudė į labai sunkų išgyvenimui laikotarpį. Nepalyginamai svarbesnė taps parama– esminis LBF tolimesnės veiklos 

pagrindas. Federacija naudojasi esama padėtimi (kai nevykdomos jokios varžybos ir turnyrai) ir bando ieškoti rėmėjų 

(tiek juridinių, tiek ir fizinių asmenų).  

 

Tikimybė, kad su COVID-19 susiję neapibrėžtumai ir galimi sporto federacijų bei renginių sutrikimai gali paveikti 

federacijos galimybę tęsti veiklą, yra reikšminga, nes tiesiogiai priklauso nuo Lietuvos Respublikos vyriausybės 

sprendimų. 

 

2.6. Federacijos problematika 

Svarbiausios federacijos problemos yra susijusios su tinkamos finansinės paramos veiklai vystyti paieška, procesų 

organizavimu. Paramos trūksta, kad užtikrinti sklandų federacijos ir jos narių tobulėjimą. 

Bendras situacijos įvertinimas ir pastebėjimai lyginant patirtį buvus kultūros sektoriaus NVO pirmininke  5 metus ir jau 

būnant LBF Valdybos sudėtyje: 

2.6.1. Veiklos vykdymo lygmeniu: sudėtis gera, diferenciuotų kompetencijų nariai, tačiau mano asmenine 

nuomone būtų poreikis papildyti komandą siekiant geresnių rezultatų, daugiau suteikti naudos visai LBF 

bendruomenei. Valdybos lygmeniu iškeltų klausimų, prioritetus galinčių realizuoti atsakingų asmenų 

kiekis (visą veiklą numato ir vykdo 5 asmenys santykyje prie beveik 300 federacijos narių) galėtų ir turėtų 
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būti didesnis (pagal LBF įprastą praktiką) Taip pat, buvo iškeltas siūlymas steigti darbo grupes (komitetus) 

pagal veiklos sritis, bet dėl Covid situacijos planas liko nepradėtas, tačiau preliminarus veiklos planas 

numatytas įgyvendinti artimiausiu metu. 

2.6.2. Paramos atžvilgiu: netikėtas buvo paramos rinkimo etapas: palyginimui, organizacijoje, kuriai teko prieš 

tai vadovauti, apie 20-30 proc. Paramos suteikdavo buvę/esami federacijos nariai (ir jų valdomi juridiniai 

vienetai), taip išreikšdami palaikymą ir prisidėdami prie sėkmingesnio organizacijos tikslų įgyvendinimo. 

Mūsų federacijoje situacija buvo neadekvati: iš pradžių nesulaukėme nei vieno oficialaus sutikimo 

paramai pagal prašymą iš bendruomenės narių (apart iš seniau buvusių nutarimų aprangos paramai) ir 

prieš pat čempionato pradžią federacijos dalyvės pasiūlytos paramos maikutėmis). Mano asmenine 

nuomone, turime identifikuoti ne itin džiuginantį dalyką – bendruomenės nariams stinga pasitikėjimo 

mūsų veikla, dėl ko tikriausiai nesulaukiame teigiamų atsakymų dėl paramos dėl praeityje vykdytos 

neskaidrios politikos ir taip pat, aišku, sunkiau šią situaciją vertinti dėl COVID-19 padarinių verslams) 

2.6.3. Federacijos finansavimo galimybės iš valstybinės paramos paketų; ties šiuo klausimu turbūt labiausiai 

trūko valdybos ir sekretoriato bendradarbiavimo – nors patirties paraiškų rašyme ir konkursuose 

laimėjimo yra, šįmet nesulaukiau galimybės prisidėti prie to – paraiška buvo užpildyta ir sužinojau apie 

ją jau per vėlai. Tačiau tai ne bėda – turime dar ne vienus metus tolimesnio bendravimo ir finansavimas 

turėtų augti.  

2.6.4. Komunikacijos su bendruomene aspektas: pradedant veiklą valdyboje buvo pastebėta, kad sprendimai 

grindžiami asmeninių pokalbių informacija, patys bendruomenės nariai turi galimybę pasireikšti tik 

konferencijos metu ir Facebook komentarų skiltyje (kas yra neproduktyvu) mažai žmonių kreipiasi per 

oficialius šaltinius – rašydami prašymus, siūlymus ir pastabas LBF sekretoriatui, valdybai. Dėl to 

pabandytas pirmas testinis bandymas įtraukti visą bendruomenę spręsti mums visiems aktualius klausimus 

balsavimu ( LBL sezono klausimo atveju) siekiant sprendimus grįsti ne tik valdybos bet bendruomenės 

visumos nuomonės atžvilgiu. Ateityje siūlau dažniau panaudoti šį būdą sprendžiant organizacijos 

strateginius klausimus, ypač teikiant naujus renginių ir veiklų projektus. Šiuo metu yra ruošiamai 

klausimynai federacijos nariams  dėl atskirų veiklos sričių tobulinimo. 

 

1. FEDERACIJOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RODIKLIAI 

1.1. 2020/2021 metų finansavimo šaltiniai ir jų likutis  

Ataskaitiniu laikotarpiu LBF gavo finansavimą tik LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagal projektinę sutartį - 

12393,-Eur, paramos gavimo data 2021-04 mėn. (likutis sezono pabaigai 11443 Eur ). Šiame sezone buvo panaudotas 

gautas finansavimo likutis iš 2019 – 2020 m. sezono pagal projektinę sutartį – 2730 Eur, ir jau šio sezono gautas 

finansavimas – 950 eur. Likusi gauto finansavimo suma bus naudojama ateinančiame sezone. 
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Likutis 2020-06-30 Eur Apyvarta 2020-07-

01 2021-06-30 Eur 

Likutis 2021-06-30 Eur 

Nario mokestis 0,00 0,00 4100,00 4100,00 

LBL rungt mokestis 910,59 12016,64 16915,00 5808,95 

Legionieriaus mokestis 0,00  0,00 120,00 120,00 

LBČ mokesčiai 19193,27 0,00 0,00 19193,27 

Reitinginiai turnyrai 2120,64 246,46 1246,46 3120,64 

Papildomos registracijos mokestis 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licencijos mokestis 0,00 7350,00 7350,00 0,00 

Parama iš juridinių asmenų  1180,58 1180,58  0,00 

Finansavimas iš LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos pagal projektinę sutartį 

2730,00 3680,00 12393,00 11443,00 

     

Kitos pajamos 0,00 90,00 90,00 0,00 

Finansavimo  iš viso:  26135,08 24563,68 42214,46 43785,86 

 

1.2. 2020/2021  metų išlaidos 

2. Lentelė 1 (6) 

Išlaidų rūšis 2020/2021 

Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 574,88 

Buhalterinės apskaitos sąnaudos 556,60 

Duomenų bazių ir ryšių sąnaudos 3117,74 

Maitinimo sąnaudos 175,50 

Apdovanojimų sąnaudos 788,05 

Prizų sąnaudos 7510,00 

Kanceliarijos sąnaudos 54,20 

Salės nuomos sąnaudos 3337,00 

Administravimo sąnaudos 965,00 

Reitinginių turnyrų organizavimo sąnaudos 740,00 

Banko paslaugų sąnaudos 61,31 

Kitos bendrosios sąnaudos 6640,00 

Neatskaitomo PVM sąnaudos 43,40 

Viso: 24563,68 

 

2.1. Turimos lėšos 

3. Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai – tai piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose. 

4. 2021-06-30 d. duomenimis: 

5. Lentelė 2 (2) 

Pavadinimas 2021 06 30 Eur 

Pinigai bankų sąskaitose Eur 35252,71 

Pinigai kasoje Eur 6386,74 

Viso: 41639,45 
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6. PASIŪLYMAI IR IŠVADOS 

Primininkės siūlymai dėl ateinančio sezono: 

1. Valdybai trūksta vieno nario, jog darbo krūvis pasisikirstytų tolygiau ir balsavimai vyktų sklandžiau (kol kas 

dažnai galime turėti situacijas, kai balsavimo metu turime lygius balsų kiekius (pvz 2 “prieš“ ir 2 “už”) Nors 

dokumentai numato, jog sekanti rinkiminė konferencija dar ne po vienerių metų, tačiau gal pavyktų atrasti 

galimybę prijungti prie komandos narį vietoje išejusio valdybos nario/pirmininko. 

2. Nuo ateinančio sezono pradėti steigti darbo grupes (komitetus), už kurių rezultatus ir veiklą būtų atsakingi 

paskirti valdybos nariai – pasiektume žymiai daugiau, ir sustiprėtume kaip bendruomenė. 

 

LBF REZULTATAI: 

Svarbiausi sprendimai, pasiekimai: 

• Lietuvos Boulingo Federacijos komunikacinės priemonių atnaujinimas (vidinė ir išorinė) : Pridėti papildomi, 

aktualūs šiandienai sklaidos kanalai: suaktyvinta veikla oficialiame LBF facebook puslapyje, sukurtos paskyros 

svarbiausiose socialinėse medijose: Youtube, LinkedIn, Twitter, Instagram. Informacija pateikiama draugišku 

federacijos nariams formatu įvertinant tiek jaunesnių, tiek vyresnių bendruomenės narių įprastai naudojamus 

informacijos gavimo įrankius. 

 

• Atnaujintas LBL formatas – reikalaujantis daugiau pasiruošimo ir žinių ir strateginio mąstymo tiek asmeniniu, 

tiek komandiniu lygmeniu.. Formatas pakeistas pirmąsyk po daugelio metų – jo tolimesniam vystymui pritrūko 

daugiau įvykusių varžybų ir pastebėjimų, kad galėtume teikti atnaujinimus ir tikslinimus pagal bendruomenės 

poreikius.  

 

 

• Atnaujintas ir LBČ formatas : po truputį artėjame prie tarptautinio lygmens, galime suteikti sąlygas 

bendruomenės nariams geriau pasiruošti atstovavimui tarpautinėje arenoje, kas ir yra pagrindinis mūsų trikdis 

link geresnio finansavimo – trūksta prizininkų tarptautinėje arenoje. Bendruomenė jau parodė savo palaikymą 

ir sulaukėme itin gerų vertinimų. 

 

 

Lietuvos Boulingo Federacijos Valdybos pirmininkė Marija Žiogė 
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Priedai: 

 

Priedas Nr.1 Valdybos prioritetinių veiklų planai 

 

PRIEDAS Nr.1 VALDYBOS VEIKLOS PRIORITETAI 

 

LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS VALDYBOS 2020-09-23/09-24 E-POSĖDIS Protokolas Nr. 5 2020-09-24 

LBF Valdybos pirmininko iniciatyva šaukiamas LBF Valdybos posėdis ir Valdybos nariams teikiama posėdžio 

darbotvarkė. Posėdis vyksta Valdybos nariams pasisakant ir balsuojant elektroniniu būdu. Svarstomas klausimas dėl 

LBF Valdybos darbų plano 2020/2021 m. sezonui ir atsakingų asmenų paskyrimo. 1. Naujo formato LBČ (nuostatai, 

reglamentas, organizavimas) – L.Sasnauskas, V.Baranauskas;  

2. Informacijos sklaida (LBF puslapis, Facebook, kiti socialiniai tinklai) – E.Jansonas, M.Jagnieškutė;  

3. Oficialios LBF veiklos viešinimas LBF puslapyje - Generalinis sekretorius;  

4. LBF veiklos finansavimas - Valstybės lėšos (paraiškos) – L.Sasnauskas, Generalinis sekretorius. Privatūs rėmėjai 

(lygai, LBČ, rinktinių) – L.Sasnauskas, Generalinis sekretorius, E.Jansonas, M.Jagnieškutė;  

5. LBF galiojančių dokumentų peržiūra, sutvarkymas – R.Narušis, Generalinis sekretorius;  

6. Darbas su rinktinėmis (formavimo taisyklės, paraiškų teikimas, pasiruošimo organizavimas) – L.Sasnauskas, 

V.Baranauskas, R.Narušis, Generalinis sekretorius;  

7. Darbas su jaunimu, vaikais – R.Narušis, M.Jagnieškutė; 8. LBF organizuojami turnyrai (idėjos, reglamentas, 

organizavimas) – L.Sasnauskas, V.Baranauskas, R.Narušis, M.Jagnieškutė, E.Jansonas. 
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