
Lietuvos sportingo federacijos 

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

 

2022-01-04 

Vilnius 

 

Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) įvyko: 2022 m. sausio 4 d., St. 

Batoro g. 90A, Vilniuje. 

Susirinkimo pradžia: 17.00 val. 

Susirinkimas organizuotas, vadovaujantis Lietuvos sportingo federacijos (toliau – Federacija) įstatų 

(toliau – Įstatai), įregistruotų valstybės įmonės registrų centro Juridinių asmenų registre, 23, 26, 28, 

30, 31, 33 punktais, taip pat atsižvelgus ir įvertinus situaciją, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos paskelbimo” (ir 

vėlesniais jo pakeitimais), nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00 val. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbė karantiną, dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, o taip pat į Lietuvos Respublikoje vis dar paskelbtą ir išlikusią 

ekstremalios situacijos padėtį (dėl koronaviruso infekcijos). 

 

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

Federacijos narius informavo elektroninio ryšio priemonėmis, taip pat internetinėje svetainėje 

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

darbotvarke ir nutarimais. 

 

Susirinkime dalyvavusių narių sąrašas pridedamas kaip priedas prie šio Susirinkimo protokolo. 

Sprendimų priėmimui Susirinkime kvorumas yra. 

Susirinkimo pirmininkas – Jurga Vainauskaitė. 

Susirinkimo sekretorius – Laurynas Jucius. 

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 

1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 

2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; 

3. Dėl Federacijos metinės (2020 metų) finansinės atskaitomybės; 

4. Dėl Federacijos (2020 metų) veiklos ataskaitos; 

5. Dėl revizoriaus ataskaitos; 

6. Dėl Federacijos buveinės adreso keitimo; 

7. Dėl teisėjų darbo apmokėjimo; 

8. Dėl Federacijos narių metinio mokesčio dydžio nustatymo; 

9. Dėl Federacijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; 

10. Kiti klausimai. 

 

SVARSTYTA Nr. 1: Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. 

NUTARTA Nr. 1: Patvirtinti Susirinkimo darbotvarkę. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

http://www.sporting.lt/
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SVARSTYTA Nr. 2: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 

Pasiūlyta Susirinkimo pirmininku išrinkti Federacijos narę – Jurgą Vainauskaitę, o Susirinkimo 

sekretoriumi išrinkti Federacijos narį – Lauryną Jucių. 

NUTARTA Nr. 2.1: Susirinkimo pirmininku išrinkti Federacijos narę – Jurgą Vainauskaitę. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

NUTARTA Nr. 2.2: Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Federacijos narį – Lauryną Jucių. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 3: Dėl Federacijos metinės (2020 metų) finansinės atskaitomybės. 

Buvo pristatyta Federacijos metinė (2020 metų) finansinė atskaitomybė. Taip pat išsamiai peržiūrėti 

Federacijos prezidento sukurtų lentelių, kuriose skaidriai ir aiškiai matomi visi Federacijos finansų 

judėjimai, duomenys. 

NUTARTA Nr. 3: Patvirtinti Federacijos metinę (2020 metų) finansinę atskaitomybę. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 4: Dėl Federacijos (2020 metų) veiklos ataskaitos. 

Federacijos prezidentas Giedrius Malakauskas pristatė Federacijos (2020 metų) veiklos ataskaitą. 

NUTARTA Nr. 4: Patvirtinti Federacijos (2020 metų) veiklos ataskaitą. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 5: Dėl revizoriaus ataskaitos. 

Susipažinta su Federacijos revizoriaus Manto Juozaičio parengta ataskaita. 

NUTARTA Nr. 5: Patvirtinti Federacijos revizoriaus parengtą ataskaitą. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 6: Dėl Federacijos buveinės adreso pakeitimo. 

NUTARTA Nr. 6: Pakeisti Federacijos adresą į Lazdynų g. 21, 04129 Vilniuje. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 7: Dėl vyriausiojo teisėjo, teisėjų, paleidėjų, vyriausiojo sekretoriaus darbo 

apmokėjimo. Federacijos narių paskatinimo. 

 

NUTARTA Nr. 7.1: Už dvi varžybų dienas vyriausiajam teisėjui sumokėti 140 (vienas šimtas 

keturiasdešimt) Eur (atskaičius mokesčius) sumą + 15 proc. gyventojų pajamų mokestį, t. y. 21 

(dvidešimt vienas) Eur sumą valstybei sumokės Federacija. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA Nr. 7.2: Už dvi varžybų dienas teisėjui ar paleidėjui sumokėti 100 (vienas šimtas) Eur 

(atskaičius mokesčius) sumą + 15 proc. gyventojų pajamų mokestį, t. y. 15 (penkiolika) Eur sumą, 

valstybei sumokės Federacija. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 
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NUTARTA Nr. 7.3: Už dvi varžybų dienas vyriausiajam sekretoriui sumokėti 200 (du šimtai) Eur 

(atskaičius mokesčius) sumą + 15 proc. gyventojų pajamų mokestį, t. y. 32,25 (trisdešimt du Eur, 25 

ct) Eur sumą, valstybei sumokės Federacija. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA Nr. 7.4: Federacijos nariui Alvydui Striaušai už aktyvią veiklą Federacijoje (talpinant 

Federacijos informaciją Federacijos internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje, skleidžiant ir 

platinant informaciją apie Federaciją bei jos veiklą, pildant Federacijos varžybų bei naujienų 

kalendorių, atliekant kt. kasdienius darbus) per mėnesį skirti po 200 (du šimtai) Eur (atskaičius 

mokesčius) sumą + 15 proc., t. y. 30 Eur sumą gyventojų pajamų mokestį sumokės Federacija.  

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

NUTARTA Nr. 7.5: Federacijos narei Sabinai Puodžiuvienei už aktyvią veiklą Federacijoje (dirbant 

su naujai į Federaciją priimamais ir esančiais nariais, jų registravimu, komunikacija, nario mokesčio 

sumokėjimo apskaita ir raginimais sumokėti nario mokesčius, parengiamieji ir organizaciniai 

valdybos posėdžių darbai, komunikacijos su VMI darbai, kt. kasdieniai darbai) per mėnesį skirti po 

200 (du šimtai) Eur (atskaičius mokesčius) sumą + 15 proc., t. y. 30 Eur sumą gyventojų pajamų 

mokestį, kurį sumokės Federacija. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 8: Dėl Federacijos narių metinio mokesčio dydžio nustatymo. 

NUTARTA Nr. 8: Nuo 2022 m. nustatyti metinius narystės mokesčius: 

1) Fiziniams asmenims:  

a) A, B, C meistriškumo grupėms nustatyti metinį 70 (septyniasdešimt) Eur narystės mokestį; 

b) D grupei ir Federacijos nariams, kurie yra ir Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo 

federacijos (duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302542586) nariai, 

nustatyti metinį 35 (trisdešimt penki) Eur narystės mokestį. Šis mokestis netaikomas jaunesniems nei 

21 metų asmenims. 

 

2) Juridinis asmuo –  

a) didžiosioms šaudykloms nustatyti metinį 200 (du šimtai) Eur narystės mokestį; 

b) mažosioms šaudykloms nustatyti metinį 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) Eur narystės mokestį; 

 

Nuo 2022 m. vienkartinis stojimo į Federaciją mokestis – 35 (trisdešimt penki) Eur.  

Šis vienkartinis stojimo į Federaciją mokestis netaikomas jaunesniems nei 21 metų fiziniams 

asmenims ir tiems fiziniams asmenims, kurie priklauso Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo 

federacijai (duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302542586) ir nori tapti 

Federacijos nariu. 

 

Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijos narys, norintis tapti Federacijos nariu ir 

pasinaudoti vienkartinio stojimo į Federaciją mokesčio ir metinio Federacijos nario mokesčio išlyga, 

Federacijai turi pateikti priklausymo (narystės) Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo 

federacijai įrodomąjį dokumentą. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 
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SVARSTYTA Nr. 9: Dėl Federacijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. 

NUTARTA Nr. 9: Tapti International Clay Target Shooting Federation (ICTSF) nariu. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 10: Kiti klausimai. Dviejų dienų varžybų (taurės etapų ir čempionato), vyksiančių 

Lietuvoje, startinis mokestis šauliams, esantiems Federacijos nariams bei kitiems dalyviams, 

nustatymo. 

NUTARTA Nr. 10: Nustatyti dviejų dienų varžybų (taurės etapų ir čempionato), vyksiančių 

Lietuvoje, startinį mokestį šauliams: a)  Federacijos nariams – 90 (devyniasdešimt) Eur, b) kitiems 

dalyviams, kurie nėra Federacijos nariai – 100 (vienas šimtas) Eur. Federacijos narėms moterims – 

60 (šešiasdešimt) Eur., Federacijos nariams jauniams – 50 (penkiasdešimt) Eur. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Susirinkime dalyvavusių narių sąrašas; 

2. 2020 metų finansinė ataskaita; 

3. 2020 metų veiklos ataskaita; 

4. 2020 metų revizoriaus ataskaita. 

 

SUSIRINKIMO pabaiga: 19.30 val. 

 

 

Susirinkimo pirmininkas                                                                                  (parašas) Jurga Vainauskaitė 

 

 

Susirinkimo sekretorius                                                                                   (parašas) Laurynas Jucius 

 

 

__________________________ 

 

 


