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LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJA 
 

Žirmūnų 68a, 09124 Vilnius, Lietuva LT-09124 
Tel./faksas: 8 5 2106264, el.paštas: info@lbf-bowling.lt 

 

 

 
 

PRANEŠIMAS DĖL NEEILINĖS RINKIMINĖS KONFERENCIJOS 
2019-09-23 

Kaunas 
 
Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos boulingo federacijos (toliau – LBF)  narių 

konferencijos, vykusios  2019 m. rugsėjo mė. 7 d., priimtu sprendimu,  2019 m. spalio mėn. 06 

d. (sekmadienį) 11 val. šaukiama neeilinė rinkiminė LBF narių konferencija. Konferencija vyks adresu 

Savanorių pr. 404, Kaunas, (viešbutis „Hermis“).  

Vadovaujantis LBF įstatais, konferencijoje LBF narį (klubą) atstovauja 1 (vienas) delegatas. 

Prieš registraciją arba jos metu delegatas ar klubo atstovas privalo pateikti įgaliojimą atstovauti LBF 

narį LBF narių neeilinėje, rinkiminėje konferencijoje. 

Registracija prasideda 10 val. 30 min. 

 
 
DARBOTVARKĖ: 
 

1. Informacija apie dalyvius, kvorumą, darbotvarkės tvirtinimas. 5 min. 

2. LBF  įstatų naujos redakcijos tvirtinimas  

2.1 LBF įstatų pakeitimų pristatymas, balsavimas. Pranešėjas Linas Sasnauskas. 15 min. 

3. LBF 2018/2019 metų sezono finansinės ataskaitos tvirtinimas  

3.1 LBF laikinojo vadovo paskirtos revizijos komisijos ataskaita/išvada. Pranešėjas 
Revizijos komisijos pirmininkė Nijolė Jagnieškienė. 

10 min 

4. LBF Prezidento rinkimai  

4.1 Kandidatų pasisakymai, rinkiminių programų pristatymai, balsavimas. 30 min. 

5. Valdybos rinkimai.   

5.1. Kandidatų prisistatymas, pasisakymai, balsavimas. 30 min. 

6. Viceprezidento rinkimai (jei bus išrinktas LBF prezidentas).  

6.1 Kandidatų pristatymas, balsavimas. Pranešėjas LBF prezidentas.  10 min 

7. LBF  2019/2020 metų sezono metinio biudžeto tvirtinimas.  

7.1. LBF  2019/2020 metų sezono metinio biudžeto pristatymas. Pranešėjas LBF 
prezidentas arba LEP vadovas Linas Sasnauskas. 

20 min 

7. Kiti klausimai  

  

 
 
LBF laikinasis vadovas Linas Sasnauskas 
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Šis pranešimas paskelbtas oficialioje Lietuvos boulingo federacijos svetainėje www.lbf-bowling.lt 
bei išsiųstas LBF klubams žemiau nurodytais elektroninio pašto adresais, LBF narių atstovams 
(atsakingiems asmenims) : 
 

VILNIAUS BOULINGO KLUBAS 
"APOLONAS" vbk.apolonas@gmail.com 

Asociacija  
Boulingo akademija 

boulingo.akademija@gmail.com; 
pepto.bowling@gmail.com 

Boulingo klubas "Gintarinis straikas" gintarinisstraikas@inbox.lt 

Asociacija  
Jungtinis boulingo klubas robertassamulis@gmail.com 

Asociacija „Karolinos boulingo klubas 
plius” 

zita.pasunaite@gmail.com   
darius.bagdonas@wilo.lt 

Asociacija  
Kauno kėglių klubas 

sauged@gmail.com 
saulius@topspynos.lt  

Asociacija  
Kauno sporto klubas "Kėgliai" daivalinauskaite@gmail.com 

Klaipėdos boulingo klubas zperminas@gmail.com 

Boulingo klubas "KLAIPĖDOS BŪRYS" nijolej@balticum-tv.lt 

Asociacija „Marijampolės boulingo 
klubas“ 

m.kalpukevicius@gmail.com  
 

Ukmergės boulingo klubas 
"NESPLITAS" gizukas@gmail.com 

Boulingo klubas "SPA Vilnius" r.liupsevicius@spa-vilnius.lt 

Klubas "Straikas plius" skabickai@gmail.com 

VšĮ "Šiaulių boulingo klubas"  u.petkevicius@gmail.com 

Sportinio boulingo asociacija sbabowling@gmail.com 

VŠĮ “Vilniaus Sportinio Boulingo 
Klubas” 

lt.brunswick.boulingas@gmail.com 
 

Asociacija  
Žirmūnų boulingo sporto klubas deimantas@boulingas.lt 

Klubas „Porto boulingas“ portoboulingas@gmail.com; darius.vvarff@gmail.com 
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