
 

LIETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO FEDERACIJA 

 

LSKF VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022 m. kovo mėn. 5 d. Nr. 01 

 

Data: 2022 m. kovo mėn. 5 d. 

Laikas: 10.00–11.00 val. 

Vieta: Paįstrys 

Posėdžio pirmininkas: LSKF prezidentas Rolandas Kubilius. 

Posėdžio sekretorius: Paulius Visockas. 

Dalyvauja: Rolandas Kubilius, Tomas Miežlaiškis, Justas Optas, Modestas Talačka, Vytis 

Zabulėnas. Posėdyje dalyvauja 5 nariai iš 5, kvorumas yra, posėdyje priimami sprendimai yra teisėti. 

Svečio teisėmis dalyvauja Paulius Visockas, Julius Optas. 

 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl 2022 metų LSKF veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjas R. Kubilius. 

2. Dėl 2022 metų LSKF Aukšto meistriškumo programos tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas. 

3. Dėl 2022 metų LSKF Veiklos programos tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas. 

4. Dėl 2022 metų LSKF Biudžeto tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas. 

5. Dėl 2022 metų LSKF rinktinės kandidatų sąrašo tvirtinimo. Pranešėjas R. Kubilius. 

6. Dėl Rezoliucijos priėmimo siekiant stabdyti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimą 

Tarptautinės svarsčių kilnojimo sąjungos (TSKS) veikloje.  

7. 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 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. 2021 metų LSKF veiklos ir finansinė ataskaita. Federacijos prezidentas R. Kubilius pristatė 2021 

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 – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0 

Nutarta: Patvirtinti 2021 metų LSKF veiklos ir finansinę ataskaitą. 

 

 



 

Svarstyta. 

2.  2022 metų LSKF Aukšto meistriškumo programos svarstymas ir tvirtinimas. Pranešėjas P. 

Visockas susirinkimo dalyvius informavo apie valdybos darbo grupės parengtą 2022 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 – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0  

Nutarta: Patvirtinti 2022 metų LSKF Aukšto meistriškumo programą. 

 

Svarstyta. 

3.   2022 metų LSKF Veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas. Pranešėjas P. Visockas susirinkimo 

dalyvius informavo apie valdybos darbo grupės parengtą 2022 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 – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0  

Nutarta: Patvirtinti 2022 metų LSKF Veiklos planą. 

 

Svarstyta. 

4. 2022 metų LSKF Biudžeto svarstymas ir tvirtinimas. Pranešėjas P. Visockas susirinkimo dalyvius 

informavo apie valdybos darbo grupės parengtą 2022 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 – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0  

Nutarta: Patvirtinti 2022 metų LSKF Biudžetą. 

 

Svarstyta. 

5. 2022 metų LSKF rinktinės kandidatų sąrašo tvirtinimas. Federacijos prezidentas R. Kubilius 

pristatė 2022 metų jaunučių (U-16), jaunių (U-18), suaugusiųjų ir veteranų amžiaus grupių rinktinės 

kandidatus. Buvo įvardinti vyrų ir moterų lyčių, visų amžiaus grupių, bei aukšto meistriškumo 

asmenys, 2022 metais atstovausiantys Lietuvą tarptautinėse svarsčių kilnojimo varžybose. 

Pristatytas pasirengimo planas 2022 metų Pasaulio jaunių ir suaugusiųjų svarsčių kilnojimo 

čempionatui, galimų pasirengimo stovyklų, kvalifikacijos seminarų organizavimas. Pastabų ir 

pasiūlymų negauta. 

Balsuota: Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0  

Nutarta: Patvirtinti 2022 metų LSKF rinktinės kandidatų sąrašą. 



 

 

Svarstyta. 

6.  Rezoliucijos priėmimas siekiant stabdyti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimą 

Tarptautinės svarsčių kilnojimo sąjungos (TSKS) veikloje. 2022 m. vasario 24 d. Rusijos 

kariuomenei pradėjus beprecedentę XXI a. karinę invaziją ir sukėlus 

grėsmę Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir tarptautiniu mastu 

pripažintų jos sienų neliečiamybei, Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija (toliau LSKF), 

smerkdama Rusijos kartu su Baltarusijos ginkluotosiomis pajėgomis pradėtą plataus mąsto karinę 

invaziją į Ukrainą, kuri kelia pavojų nekaltų civilių asmenų sveikatai ir gyvybėms, 

nepritardama Rusijos prezidento V. Putino bei Dūmos priimtiems sprendimams, kuriais šie atsisako 

laikyti okupuotas Rytų Ukrainos teritorijas integralia Ukrainos dalimi ir pripažino neteisėtų darinių 

Rytų Ukrainoje – Luhansko ir Donecko „liaudies respublikų“ „nepriklausomybę“ bei pasirašė 

dvišalio bendradarbiavimo sutartis, apimančias karinės pagalbos teikimą bei galimybę Rusijos 

Federacijai steigti karines bazes šių darinių kontroliuojamoje Rytų Ukrainos teritorijoje, 

atkreipdama dėmesį, kad šiandien Rusijos vykdoma karinė agresija prieš Ukrainą gali būti dalimi 

ilgalaikės strategijos, kuria siekiama suardyti Europos saugumo pamatus, 

pabrėždama, kad Rusija, sulaužydama tarptautinėmis taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką, įtvirtintą 

po Antrojo pasaulinio karo, kelia grėsmę taikai bei saugumui visame pasaulyje, 

pareiškė, kad vienareikšmiškai ir kategoriškai ragina inicijuoti visuotinį TSKS narių susirinkimą ir 

stabdyti Rusijos federacijos ir Baltarusijos respublikos šalių narystę TSKS, bei apriboti Rusijos 

federacijos ir Baltarusijos respublikos atstovų dalyvavimą TSKS kalendoriuje patvirtintuose 

tarptautiniuose renginiuose, asociacijos veikloje ir valdyme. 

Balsuota: Už – 5, Prieš – 0, Susilaikė – 0  

Nutarta: 1. Inicijuoti visuotinį TSKS narių susirinkimą ir stabdyti Rusijos federacijos ir 

Baltarusijos respublikos šalių narystę TSKS. 

2. Apriboti Rusijos federacijos ir Baltarusijos respublikos atstovų dalyvavimą TSKS kalendoriuje 

patvirtintuose tarptautiniuose renginiuose, asociacijos veikloje ir valdyme. 

 

 

Svarstyta. 

7. Kiti klausimai.  Klausimų, pastabų ir pasiūlymų papildyti ar pratęsti visuotinio susirinkimo – 

konferencijos darbotvarkę negauta. 

 

Sekretorius    Paulius Visockas 

 

 

Pirmininkas                       Rolandas Kubilius 

 


