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Telekonferencija 

 

Lietuvos sportingo federacijos (toliau – federacija) valdybos posėdis organizuotas vadovaujantis Lietuvos 

sportingo federacijos įstatų 44.7 punktu, priimant sprendimus dėl naujų narių į federaciją priėmimo. 

Federacijos valdybą sudaro 6 nariai: V. Grybė, L. Jucius, G. Malakauskas, M. Pačėsa, E. Rugienius,                

J. Vainauskaitė. 

Darbotvarkė ir kvietimai į posėdį valdybos nariams išsiųsti elektroniniu paštu. 

Valdybos posėdyje dalyvavo: V. Grybė, L. Jucius, G. Malakauskas, M. Pačėsa, E. Rugienius,                              

J. Vainauskaitė. 

Valdybos posėdžio pradžia:  18.00 val. 

Valdybos posėdžio pirmininkas – J. Vainauskaitė 

Valdybos posėdžio sekretorius – L. Jucius 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl naujų narių į Lietuvos sportingo federaciją priėmimo. 

 

SVARSTYTA Nr. 1: Dėl naujų narių į Lietuvos sportingo federaciją priėmimo. 

Prašymus priimti nariais į Lietuvos sportingo federaciją pateikė fiziniai asmenys: 

1) Bugys Tomas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

2) Cikanavičius Darius (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

3) Daržinskas Sigitas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

4) Kreišmontas Dalius (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

5) Palionis Andrius (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

6) Pėtelis Saugirdas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

7) Riškus Dangeras (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

8) Sendžikas Algimantas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

9) Stanevičius Gintautas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

10) Šarkauskas Laurynas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

11) Šimanauskas Nedas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

12) Šimanauskas Tadas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

13) Šlentneris Ramūnas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

14) Vaidilauskas Armandas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys; 

15) Vaidilauskas Rolandas (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

 

NUTARTA Nr. 1: 

Į Lietuvos sportingo federaciją nariais priimti fizinius asmenis: 

1) Bugį Tomą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

2) Cikanavičių Darių (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

3) Daržinską Sigitą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

4) Kreišmontą Dalių (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

5) Palionį Andrių (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

6) Pėtelį Saugirdą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

7) Riškų Dangerą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 
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Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

8) Sendžiką Algimantą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

9) Stanevičių Gintautą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

10) Šarkauską Lauryną (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

11) Šimanauską Nedą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

12) Šimanauską Tadą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

13) Šlentnerį Ramūną (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

14) Vaidilauską Armandą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

15) Vaidilauską Rolandą (gim. nuasmeninti duomenys), gyv. nuasmeninti duomenys. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

Pažymėtina, kad fiziniam asmeniui stojamasis mokestis į federaciją – 25€. Šis mokestis netaikomas 

jaunesniems nei 21 m. asmenims ir tiems kas priklauso Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo 

federacijai bei joje moka visą nario mokestį. Taip pat naujai priimti į federaciją fiziniai asmenys – nariai 

turi sumokėti 25€ federacijos nario mokestį. 

 

Naujai priimtus narius reikia informuoti sumokėti (kurie dar nesumokėjo) federacijoje nustatytą stojamąjį 

ir narystės mokesčius už 2021 metus. Pagal federacijos įstatų 14 punktą paminėti mokesčiai privalo būti 

sumokėti ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo šio valdybos sprendimo apie naujo nario priėmimą dienos. 

 

Posėdis laikomas įvykusiu. 

Valdybos posėdžio pabaiga: 19.30 val. 

 

 

Valdybos posėdžio pirmininkė             (parašas) Jurga Vainauskaitė 

 

Valdybos posėdžio sekretorius                  (parašas) Laurynas Jucius 


