
 

LIETUVOS SVARSČIŲ KILNOJIMO FEDERACIJA 

 

LSKF VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021 m. gruodžio mėn. 27 d. Nr. 04 

 

 

Data: 2021 m. gruodžio mėn. 27 d. 

Laikas: 19.00 - 21.00 val. 

Vieta: Nuotolinis (MS Teams) 

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 čempionatų vykdymo atitikties Tarptautinės svarsčių kilnojimo 

sąjungos (toliau – TSKS) reikalavimams. Pranešėjas R. Kubilius. 

2. Dėl 2022 metų LSKF kalendorinio plano tvirtinimo. Pranešėjas R. Kubilius. 

3. Dėl naujų amžiaus ir meistriškumo grupių įtraukimo į LSKF vykdomų renginių programą. 

Pranešėjas J. Optas 

4. Dėl naujų narių priėmimo ir veiklos nevykdančių šalinimo iš LSKF narių sąrašo. Pranešėjas 

R. Kubilius. 

5. Dėl LSKF 2022 metų narių sąrašo tvirtinimo. Pranešėjas R. Kubilius. 

6. Kiti klausimai. 

 

Svarstyta. 

 

1. 2022 metų LSKF veiklos ir čempionatų vykdymo atitikimo TSKS reikalavimams.  Federacijos 

prezidentas R. Kubilius informavo, kad pagal TSKS reikalavimus nuo 2022 metų tarptautinėse 

varžybose bus vykdomi atskirų svarsčių kilnojimo veiksmų čempionatai. Siekiant suvienodinti 

tarptautinės ir nacionalinės organizacijos veiklą ir reglamentavimą, tikslinga suvienodinti veiklos 

formas ir kriterijus. Pranešėjas teikė siūlymą nuo 2022 metų LSKF organizuoti tris atskirų veiksmų 

čempionatus. Kalbėjusieji pasiūlė, kad pasikeitus čempionatų vykdymo reglamentacijai, būtų 

išlaikyta istorinė iki šiol vykdytų čempionatų numeracijos seka. Pastabų ir pasiūlymų negauta, 

siūlymui pritarta. 

 

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

Nutarta: 1. Nuo 2022 metų LSKF veikloje vykdyti atskirų svarsčių kilnojimo veiksmų Lietuvos 

čempionatus: Ilgo ciklo, Stūmimo, Rovimo.  

2. Tęsti vykdomų Lietuvos čempionatų numeracijos seką: Ilgo ciklo nuo 9-ojo, Stūmimo ir Rovimo 

nuo 23-iojo.          

 



 

 

Svarstyta. 

 

2. 2022 metų LSKF kalendorinio plano tvirtinimas. Pranešėjas R. Kubilius pristatė 2022 metų LSKF 

veiklos kalendorinio plano projektą. Projekto apimtyje yra derinami tarptautinių, nacionalinių 

varžybų bei partnerių organizuojami renginiai. Pranešėjas įvardino, kokio pobūdžio bus vykdomos 

tarptautinės varžybos (Europos, Pasaulio bei Pasaulio Jaunių), 3 nacionaliniai čempionatai (Ilgo 

ciklo, Stūmimo ir Rovimo), 2 nuotolinės varžybos (Pusinio rovimo ir Stūmimo viena ranka), 

tradicinės varžybos (Trikovės, LSKF Taurės, 12 minučių rovimo), Kariuomenės, Studentų 

čempionatai, V. Skiko atminimo varžybos. R. Kubilius informavo, kad projekto apimtyje bus 

kvalifikacijos kėlimo ir antidopingo švietimo renginiai. Konkrečios organizuojamų renginių datos 

paaiškės patvirtinus tarptautinių varžybų kalendorių ir galutinai suderinus veiklą su partneriais.  

Klausimų, pastabų ir pasiūlymų negauta. 

 

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

Nutarta: Pritarti parengtam 2022 metų LSKF kalendorinio plano projektui.  

 

 

Svarstyta. 

 

3. Naujų amžiaus ir meistriškumo grupių įtraukimas į LSKF vykdomų renginių programą. Valdybos 

narys J. Optas pateikė pasiūlymą, kad mažą arba jokios varžybinės patirties neturintys sportininkai, 

su tikslu lengviau integruotis į meistriškumo ugdymo procesą, pirmaisiais dalyvavimo varžybose 

metais būtų priskirti pradedančiųjų pogrupiui. Teiktas siūlymas, kad minimas pogrupis būtų 

formuojamas prie kiekvienos amžiaus grupės, kuri yra klasifikuojama LSKF vykdomose varžybose. 

Valdybos nariai pateikė pasiūlymą pradedančiųjų pogrupyje formuoti dvi svorio kategorijas 

kiekvienoje amžiaus ar meistriškumo grupėje, tačiau diskusijos metu buvo apsiribota tik jaunučių ir 

jaunių amžiaus grupėmis.  

 

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

Nutarta: 1. Pritarti LSKF vykdomose varžybose jaunučių ir jaunių grupėse formuoti pradedančiųjų 

pogrupį.  

2. Konkretų pradedančiųjų pogrupio formavimą atskirose amžiaus ar meistriškumo grupėse 

reglamentuoti vykdomų varžybų nuostatais.  

 

 

Svarstyta. 

 

4. Naujų narių priėmimas ir veiklos nevykdančių narių šalinimas iš LSKF narių sąrašo. Pranešėjas 

R. Kubilius informavo, remiantis LSKF įstatų 5.7. straipsniu asociacijos nario pareiga yra reguliariai 

mokėti nario mokestį, dalyvauti asociacijos veikloje sportinės, organizacinės, metodinės arba 

rėmimo veiklos pagrindu. Nario mokestį būtina sumokėti iki einamųjų metų artimiausio Lietuvos 

čempionato banko pavedimu arba minėto renginio dieną tiesioginiu įnašu. R. Kubilius asociacijos 

narių veiklą registravo narių veiklos žurnale. Apibendrinus rezultatus, buvo pateiktas šalintinų ir 

naujai priimamų narių sąrašas. Klausimų, pastabų ir pasiūlymų negauta. 

 

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



 

Nutarta: 1. Už LSKF nario veiklos nevykdymą ir nario mokesčio nemokėjimą iš asociacijos šalinti 

šiuos asmenis: Gražvydą Arlauską, Darių Balčiūną, Romaną Bukiną, Dainių Girdvilį, Vidą Grigonį, 

Nikolaj Krisko, Robertą Laurinaitį, Tautvilą Liegį, Zenoną Maksimavičių, Mindaugą Monkevičių, 

Liną Palivoną, Luką Pėželį, Mantą Ramoną, Evaldą Rimšą, Mantą Rudį, Bronių Stankevičių, 

Vitalijų Stasevičių, Aurimą Stulgį, Gintarą Vilniškį, Mantą Virbicką. 

2. Į LSKF narių sąrašą įtraukti šiuos asmenis: Joną Šiurį ir Giedrę Vikniūtę. 

 

Svarstyta. 

 

5. 2022 metų LSKF narių sąrašo tvirtinimas. LSKF Vadybai įvertinus asociacijos narių 2021 metų 

veiklos rezultatus, prezidentas R. Kubilius teikė galutinį 37 asmenų sąrašą tvirtinimui. Klausimų, 

pastabų ir pasiūlymų negauta. 

 

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

Nutarta:  Pritarti 37 asmenų, dalyvausiančių  aktyvioje asociacijos veikloje ir valdyme 2022 metais, 

sąrašui.  

 

 

Svarstyta. 

 

6. Kiti klausimai. Valdybos nariai teikė siūlymą, kad į LSKF vykdomų varžybų programą įtraukti 

galimybę dalyvauti žmonėms, turintiems  negalią. Buvo diskutuota, kad žmonėms, turintiems 

judėjimo negalią, labiausiai prieinamas būtų spaudimo viena ranka veiksmas. Nutarta konkretų 

žmonių, turinčių judėjimo negalią įtraukimą į vykdomų varžybų programą reglamentuoti varžybų 

nuostatais. 

 

Sekretorius    Paulius Visockas 

 

 

Pirmininkas     Rolandas Kubilius 

 

  


