LIETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO FEDERACIJA
LSKF VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KONFERENCIJOS PROTOKOLAS
2021 m. sausio mėn. 30 d. Nr. 01
Data: 2021 m. sausio mėn. 30 d.
Laikas: 10.00–11.10 val.
Vieta: Nuotolinis (Zoom)
Posėdžio pirmininkas: LSKF prezidentas Rolandas Kubilius.
Posėdžio sekretorius: Paulius Visockas.
Dalyvauja: Arlauskas Gražvydas, Augustinas Ernestas, Bartkevičius Andrius, Čepulis Matas,
Grigonis Vidas, Gutauskas Augustinas, Jarašūnas Deividas, Juškevičius Saulius, Kačinskas Povilas,
Kubilius Andrius, Kubilius Rolandas, Laurinaitis Robertas, Lukošius Dangiras, Miežlaiškis Tomas,
Optas Julius, Optas Justas, Palivonas Linas, Pėželis Lukas, Rėbža Giedrius, Rudys Mantas,
Stasevičius Vitalijus, Stulgys Aurimas, Šakinskas Andrius, Šalkauskaitė Rūta, Šalkauskaitė
Valentina, Šidlauskas Justas, Talačka Modestas, Talijūnas Artūras, Tamošiūnas Albinas, Tarutis
Ovidijus, Trukšin Sergej, Ūselis Gytis, Vaicekauskas Valdas, Visockas Paulius, Vitkūnas Vaidotas,
Zabulėnas Vytis. Posėdyje dalyvauja 36 nariai iš 58, kvorumas yra, posėdyje priimami sprendimai
yra teisėti. Svečio teisėmis dalyvauja Marčiulaitis Virginijus, Rudžionis Marijus, Raibikis Justas.
Darbotvarkė:
1. Dėl 2019 ir 2020 metų LSKF veiklos ir finansinių ataskaitų tvirtinimo. Pranešėjas R.
Kubilius.
2. Dėl LSKF Strateginio plano 2021 – 2025 metams tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas.
3. Dėl 2021 metų LSKF Aukšto meistriškumo programos tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas.
4. Dėl 2021 metų LSKF Veiklos programos tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas.
5. Dėl 2021 metų LSKF Biudžeto tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas.
6. Dėl naujų narių priėmimo ir veiklos nevykdančių šalinimo iš LSKF narių sąrašo.
7. Dėl LSKF nario mokesčio nuo 2021 metų.
8. Kiti klausimai.
Posėdžio darbotvarkė, svarstomų klausimų turinys ir sprendimų projektai buvo paskelbti ir
viešinami laikantis LSKF įstatų ir nevyriausybinių organizacijų visuotinių narių susirinkimų
organizavimo taisyklių. Visa paminėta informacija buvo paskelbta 30 dienų prieš susirinkimą
internetinėje svetainėje Svarstis.lt, bei socialinio tinklo Facebook specializuotose paskyrose.
Pasiūlymų dėl darbotvarkės ir svarstomų klausimų negauta.
Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.
Svarstyta.

1. 2019 ir 2020 metų LSKF veiklos ir finansinės ataskaitos. Federacijos prezidentas R. Kubilius
pristatė 2019 ir 2020 metų vykdytus renginius, veiklą, federacijos pajamas, išlaidas, organizacijos
valdyme dalyvavusius asmenis. Svarstomo klausimo turinys buvo išdėstytas Metinės finansinės
atskaitomybės bei veiklos ataskaitos aiškinamuosiuose raštuose. Klausimų, pastabų ir pasiūlymų
negauta.
Balsuota: Už – 36, Prieš – 0, Susilaikė – 0
Nutarta: Patvirtinti 2019 ir 2020 metų LSKF veiklos ir finansines ataskaitas.

Svarstyta.
2. LSKF Strateginio plano 2021 – 2025 metams svarstymas ir tvirtinimas.
Pranešėjas P. Visockas susirinkimo dalyvius informavo apie valdybos darbo grupės parengtą
ketverių metų LSKF vystymo strategiją. Apibendrinus esamą situaciją, išsiaiškinus organizacijos
stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, buvo nustatyta LSKF vizija ir misija. Pranešėjas
akcentavo, kad įgyvendinti iškeltus tikslus veikla bus orientuota į valdymo, veiklos vystymo,
renginių organizavimo, informacinės sklaidos, bei antidopingo politikos kryptis. Apibendrinant
buvo pristatyti rezultatai ir rodikliai, kurie bus pasiekti įgyvendinus numatytas priemones.
Klausimų, pastabų ir pasiūlymų negauta.
Balsuota: Už – 36, Prieš – 0, Susilaikė – 0
Nutarta: Patvirtinti LSKF veiklos Strateginį planą 2021 – 2025 metams.
Svarstyta.
3. 2021 metų LSKF Aukšto meistriškumo programos svarstymas ir tvirtinimas. Pranešėjas P.
Visockas susirinkimo dalyvius informavo apie valdybos darbo grupės parengtą 2021 metų Aukšto
meistriškumo programą. Siekiant į gyvendinti organizacijos strateginį planą, užtikrinant planuojamą
veiklą ir tinkamo narių atstovavimo veikloje, buvo nustatyti veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės.
Pranešėjas akcentavo, kad įgyvendinti iškeltus tikslus veikla bus orientuota į veiklos planavimo ir
vykdymo nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyje, renginių organizavimo kokybės gerinimo,
kvalifikacijos kėlimo, informacinės sklaidos, bei antidopingo politikos kryptis. Apibendrinant buvo
pristatyti rezultatai ir rodikliai, kurie bus pasiekti įgyvendinus numatytas priemones. Klausimų,
pastabų ir pasiūlymų negauta.
Balsuota: Už – 36, Prieš – 0, Susilaikė – 0
Nutarta: Patvirtinti 2021 metų LSKF Aukšto meistriškumo programą.
Svarstyta.
4. 2021 metų LSKF Veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas. Pranešėjas P. Visockas susirinkimo
dalyvius informavo apie valdybos darbo grupės parengtą 2021 metų Veiklos planą. Siekiant į
gyvendinti organizacijos strateginį planą, užtikrinant planuojamą veiklą ir tinkamo narių
atstovavimo veikloje, buvo nustatyti veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės. Pranešėjas akcentavo,
kad įgyvendinti iškeltus tikslus veikla bus orientuota į veiklos planavimo ir vykdymo
nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyje, renginių organizavimo kokybės gerinimo,
kvalifikacijos kėlimo, informacinės sklaidos, bei antidopingo politikos kryptis. Apibendrinant buvo
pristatyti rezultatai ir rodikliai, kurie bus pasiekti įgyvendinus numatytas priemones. Klausimų,
pastabų ir pasiūlymų negauta.

Balsuota: Už – 36, Prieš – 0, Susilaikė – 0
Nutarta: Patvirtinti 2021 metų LSKF Veiklos planą.
Svarstyta.
5. 2021 metų LSKF Biudžeto svarstymas ir tvirtinimas. Pranešėjas P. Visockas susirinkimo dalyvius
informavo apie valdybos darbo grupės parengtą 2021 metų Biudžeto planą. Siekiant įgyvendinti
LSKF Aukšto meistriškumo programoje ir Veiklos plane numatytus veiklos tikslus, uždavinius ir
priemones, reikalingi finansiniai ištekliai. Pranešėjas informavo, kokios yra planuojamos pajamos
bei išlaidos. Buvo nurodyti galimi lėšų šaltiniai: valstybės, savivaldybių, tarptautinės svarsčių
kilnojimo sąjungos, rėmėjų bei nuosavos lėšos. Pranešėjas paragino asociacijos narius aktyviau
dalyvauti valstybės ir savivaldybių programinio finansavimo priemonėse. Klausimų, pastabų ir
pasiūlymų negauta.
Balsuota: Už – 36, Prieš – 0, Susilaikė – 0
Nutarta: Patvirtinti 2021 metų LSKF Biudžetą.
Svarstyta.
6. Naujų narių priėmimas ir veiklos nevykdančių narių šalinimas iš LSKF narių sąrašo. Pranešėjas
P. Visockas informavo, kad remiantis LSKF įstatais, asociacijos nario pareiga yra reguliariai mokėti
nario mokestį, dalyvauti asociacijos veikloje sportinės, organizacinės, metodinės arba rėmimo
veiklos pagrindu. Apibendrinus 2020 metų veiklos rezultatus, LSKF valdyba teikė siūlymą, kaip
veiklos nevykdančius narius, iš sąrašo šalinti Dovydą Gečą, Arijų Sabaitį ir Giedrę Vikniūtę. Dėl
minimų sportininkų veiklos nevykdymo iš trenerių ar teisėtų atstovų nei žodinių, nei raštiškų
paaiškinimų negauta. Minimi sportininkai taip pat nepateikė pasiaiškinimų dėl parengto sprendimo
projekto. A. Talijūnas informavo, kad G. Vikniūtė, iki 2019 metų atstovavusi Kuršėnų SK
„Kristalas“, sporto klubo kolegoms nėra pateikusi jokios žodinės informacijos, susijusios su jos
tolimesnės veiklos vykdymu.
Balsuota: Už – 35, Prieš – 0, Susilaikė – 1
Nutarta: 1. Už nario mokesčio nemokėjimą ir veiklos nevykdymą iš LSKF narių sąrašo pašalinti
D. Gečą, A. Sabaitį ir G. Vikniūtę.
2. Patvirtinti 2021 m. LSKF narių sąrašą, susidedantį iš 55 asmenų.
Svarstyta.
7. LSKF nario mokesčio nuo 2021 metų svarstymas ir aptarimas. LSKF yra asociacija, turinti ne
pelno siekiančios organizacijos statusą. Pagrindiniai asociacijos pajamų šaltiniai yra nario mokestis,
dalyvio startinis mokestis ir rėmėjų lėšos. Pranešėjas P. Visockas informavo, kad pastaraisiais
metais, padidėjus administracinėms, veiklos sąnaudoms, narystės tarptautinėje svarsčių kilnojimo
sąjungoje nario mokesčiui, susidaro biudžeto deficitas. LSKF Valdybos siūlymu, teikiamas
projektas, nuo 2021 metų nustatyti 10 eurų LSKF nario mokestį. Pasiūlyta nario mokestį sumokėti
iki einamųjų metų artimiausio Lietuvos čempionato banko pavedimu arba minėto renginio dieną
tiesioginiu įnašu. Klausimų, pastabų ir pasiūlymų negauta.
Balsuota: Už – 36, Prieš – 0, Susilaikė – 0
Nutarta: 1. Patvirtinti 10 (dešimties) eurų metinį LSKF nario mokestį.
2. Nario mokestį sumokėti iki anksčiausiai einamaisiais metais LSKF vykdomo Lietuvos
čempionato banko pavedimu, arba minėto renginio dieną tiesioginiu įnašu.

Svarstyta.
8. Kiti klausimai. Klausimų, pastabų ir pasiūlymų papildyti ar pratęsti visuotinio susirinkimo –
konferencijos darbotvarkę negauta.

Sekretorius

Paulius Visockas

Pirmininkas

Rolandas Kubilius

