
Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2020-03-07 

Vilnius 

 

Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) įvyko: 2020 m. kovo 7 d., St. Batoro g. 90A, 

Vilniuje. 

Susirinkimo pradžia: 12.00 val. 

Susirinkimas organizuotas, vadovaujantis Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos (toliau – 

Federacija) įstatų (toliau – Įstatai), įregistruotų valstybės įmonės registrų centro Juridinių asmenų 

registre, 2014 m. kovo 20 d., 20, 21, 24, 26, 28, 29, 32 punktais. 

 

Apie Susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Federacijos prezidentas visus 

federacijos narius informavo elektroninio ryšio priemonėmis, SMS žinute, taip pat internetinėje 

svetainėje www.sporting.lt Paminėtoje internetinėje svetainėje buvo galima susipažinti su 

Susirinkimo darbotvarke ir nutarimais. 

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 

1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir asmens, atsakingo už balsų skaičiavimą rinkimai;  

3. Dėl Federacijos pavadinimo pakeitimo; 

4. Dėl Federacijos buveinės adreso pakeitimo; 

5. Dėl Federacijos naujos įstatų redakcijos; 

6. Dėl naujos Federacijos šaulių reitingų sudarymo vadovaujantis FITASC metodika; 

7. Dėl prizų ir asmenų, atsakingų už prizų organizavimą; 

8. Dėl medalių; 

9. Dėl Lietuvos English Sporting čempionato organizavimo; 

10. Dėl „Medžiotojų lygos“; 

11. Dėl Lietuvos nacionalinių teisėjų dalyvavimo FITASC vykdomose (Pasaulio ar Europos) 

varžybose užsienio valstybėse sąlygų; 

12. Dėl mokesčių (metinio nario, stojamojo, varžybų, kt.) ir jų mokėjimo tvarkos, atleidimo nuo 

mokesčių; 

13. Dėl narių iš Federacijos pašalinimo; 

14. Dėl Federacijos metinės (2019 metų) finansinės atskaitomybės; 

15. Dėl Federacijos (2019 metų) veiklos ataskaitos; 

16. Dėl revizoriaus ataskaitos; 

17. Dėl 2020 metų finansinio plano; 

18. Dėl naujos Federacijos valdybos rinkimo; 

19. Dėl Federacijos prezidento rinkimo; 

20. Dėl Federacijos veiklos kontrolės (dėl revizoriaus rinkimo); 

21. Kiti klausimai: 

21.1  Dėl vyriausiojo Federacijos teisėjo; 

http://www.sporting.lt/
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21.2 Dėl įgaliojimo pasirašyti naujus Federacijos įstatus; 

21.3 Dėl Lietuvos sportingo federacijos pavadinimo laikino įrašymo į Juridinių asmenų 

registrą. 

 

Sprendimų priėmimui Susirinkime kvorumo nėra, todėl pagal Federacijos Įstatų 28 punktą 

Susirinkimas laikomas neįvykusiu. Vadovaujantis Federacijos Įstatų 31 punktu bus šaukiamas 

pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. 

 

SUSIRINKIMO pabaiga: 12.30  val. 

 

________________________ 

 

 


