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Telekonferencija 

 

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

Lietuvos sportingo federacijos įstatų 44.12 punktu siekiant išspręsti kitus einamuosius klausimus. 

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: 21.30 val. 

Valdybos posėdžio pirmininkas – J. Vainauskaitė 

Valdybos posėdžio sekretorius – L. Jucius 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2022 m. federacijos varžybų kalendoriaus 

2. Dėl kitų 2022 m. varžybų 

3. Dėl federacijos tapimo kito juridinio asmens nariu klausimo 

4. Dėl federacijos narių paskatinimo už aktyvią veiklą federacijoje 

5. Dėl skrydžių per treniruotes prieš federacijos organizuojamas varžybas ir per varžybas 

pakeitimo 

SVARSTYTA Nr. 1: Dėl 2022 m. federacijos varžybų kalendoriaus. 

Aptartos federacijos kitų metų varžybų datos. 

NUTARTA Nr. 1: Patvirtinti 2022 m. federacijos varžybų datas ir kalendorių. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 2: Dėl kitų 2022 m. varžybų. 

Aptarti kitų 2022 m. varžybų klausimai. Vyko diskusijos. 

NUTARTA Nr. 2: Kitų 2022 m. varžybų klausimus aptarti su federacijos nariais – juridiniais 

asmenimis ir išklausyti jų nuomonę bei pageidavimus. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 3: Dėl federacijos tapimo kito juridinio asmens nariu klausimo. 

NUTARTA Nr. 3: Federacijos tapimo kito juridinio asmens nariu klausimą spręsti federacijos 

visuotiniame narių susirinkime. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 4: Dėl federacijos narių paskatinimo už aktyvią veiklą federacijoje. 

 

SVARSTYTA Nr. 4.1: Dėl federacijos nario Alvydo Striaušos paskatinimo už aktyvią veiklą 

federacijoje. 

Pasiūlyta 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) už 2021 m. liepos-gruodžio mėnesius skirti po 200 (du šimtai) eurų 

paskatinimą, t. y. iš viso skirti 1200 (vienas tūkstantis du šimtai) eurų už 2021 m. liepos-gruodžio 
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mėn. (į 1200 eurų sumą įskaitant ir 15 proc. gyventojų pajamų mokestį)) sumą, kurią pervesti į Alvydo 

Striaušos nurodytą banko sąskaitą. 

NUTARTA Nr. 4.1: Už 2021 m. liepos-gruodžio mėnesiais aktyvią veiklą federacijos labui 

paskatinti federacijos narį Alvydą Striaušą jam skiriant 1200 (vienas tūkstantis du šimtai) eurų sumą 

(į 1200 eurų sumą įskaitant ir 15 proc. gyventojų pajamų mokestį), t. y. iš viso 1020 (vienas tūkstantis 

dvidešimt) eurų sumą (nuo 1200 eurų sumos atskaičius 15 proc. gyventojų pajamų mokestį) pervedant 

į Alvydo Striaušos nurodytą sąskaitą. 

Nuo 1200 eurų sumos paskaičiuotą 15 proc. gyventojų pajamų mokestį, t. y. 180 (vienas šimtas 

aštuoniasdešimt) eurų sumą už Alvydą Striaušą perves federacija. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 4.2: Dėl federacijos narės Sabinos Puodžiuvienės paskatinimo už aktyvią veiklą 

federacijoje. 

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) skirti kas mėnesį po 200 (du šimtai) eurų 

paskatinimą (į šią sumą įskaitant ir 15 proc. gyventojų pajamų mokestį).  

Kadangi aktyvi veikla vykdoma nuo 2021 m. sausio mėnesio, rekomenduojama 2021 m. Sabinai 

Puodžiuvienei skirti paskatinimą už jos aktyvią veiklą už 2021 m. sausio-gruodžio mėnesius.  

Rekomenduojama paskatinti Sabiną Puodžiuvienę už jos aktyvią veiklą 2021 m. sausio-gruodžio 

mėnesiais ir skirti 2400 (du tūkstančiai keturi šimtai) eurų (t. y. už 2021 m. sausio-gruodžio mėn. 

skirti po 200 eurų (į  eurų sumą įskaitant ir 15 proc. gyventojų pajamų mokestį)) kas mėnesį, dvylika 

mėnesių, ir pervedant į Sabinos Puodžiuvienės nurodytą banko sąskaitą. 

NUTARTA Nr. 4.2: Už 2021 m. sausio-gruodžio mėnesiais aktyvią veiklą federacijos labui 

paskatinti federacijos narę Sabiną Puodžiuvienę jai skiriant 2400 (du tūkstančiai keturi šimtai) eurų 

sumą (į 2400 eurų sumą įskaitant ir 15 proc. gyventojų pajamų mokestį), t. y. iš viso 2040 (du 

tūkstančiai keturiasdešimt) eurų sumą (nuo 2400 eurų sumos atskaičius 15 proc. gyventojų pajamų 

mokestį) pervedant į Sabinos Puodžiuvienės nurodytą sąskaitą. 

Nuo 2400 eurų sumos paskaičiuotą 15 proc. gyventojų pajamų mokestį, t. y. 360 (trys šimtai 

šešiasdešimt) eurų sumą už Sabiną Puodžiuvienę perves federacija. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

SVARSTYTA Nr. 5: Dėl skrydžių per treniruotes prieš federacijos organizuojamas varžybas ir per 

varžybas pakeitimo. 

Kadangi keletas federacijos narių iškėlė klausimą dėl skrydžių, kurie būna per treniruotes prieš 

federacijos organizuojamas varžybas ir per federacijos organizuojamas varžybas, pakeitimo, buvo 

aptarta praktika per treniruotes prieš FITASC organizuojamas Compak Sportingo varžybas ir jose. 

Valdybos narys Virgilijus Grybė pateikė argumentuotus ir patirtimi pagrįstus paaiškinimus. Vyko 

diskusijos. 

NUTARTA Nr. 5: Skrydžių per treniruotes prieš federacijos organizuojamas varžybas ir per 

varžybas galima nekeisti. 

Nutarimas priimtas vienbalsiai. 

 

Posėdis laikomas įvykusiu. 

Valdybos posėdžio pabaiga: 23.00 val. 

 

Valdybos posėdžio pirmininkė           (parašas) Jurga Vainauskaitė 

Valdybos posėdžio sekretorius               (parašas) Laurynas Jucius 


