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LIETUVOS TINKLINIO FEDERACIJOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS Nr.135 

Vilnius 

2021-05-03 

 

Posėdyje, apklausos būdu, dalyvauja LTF VK nariai: Darius Čerka – prezidentas, Marius – Vasiliauskas – vice 

prezidentas paplūdimio tinkliniui, Aurelijus Kazys Zuoza – teisėjų kolegijos pirmininkas, Tadas Donėla – 

trenerių komisijos pirmininkas, Andrius Gaidys – gen. sekretorius. 

Viso 5 VK nariai iš 7  

Darbotvarkėje: 

 

 

1. Dėl 2020 m. LTF audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio teikimo konferencijai tvirtinti. 

2. 2021 m. LTF biudžeto projekto tvirtinimas. 

3. Dėl LTF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos vykdymo: konferencijos vieta, data ir laikas. 

4. LTF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos preliminarios darbotvarkės tvirtinimas. 

5. Dėl LTF narių siūlomų kandidatų į LTF valdymo organus ir jų programų teikimo termino. 

6. Dėl galimai ,,ROW“ (Organizatoriaus) pažeisto Lietuvos Jaunimo U20 salės tinklinio nuostatų 

punkto. 

 

1.  Dėl 2020 m. LTF audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio teikimo konferencijai 

tvirtinti. 

 

Svarstyta: 

  

 Siūloma teikti konferencijai tvirtinti 2020 m. LTF audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį.  

  

Balsavimo rezultatai:  

 

Bendru sutarimu 5 balsai „už” ir 0 – „prieš“ priimtas. 

 

Priimtas nutarimas: 

 

Teikti konferencijai tvirtinti 2020 m. LTF audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

 

2. 2021 m. LTF biudžeto projekto tvirtinimas. 

 

Svarstyta: 
 

 Siūlomas LTF VK biudžeto projekto tvirtinimas. 

● Tvirtinti 2021 m. LTF biudžeto projektą. 

 

Balsavimo rezultatai:  

 

Bendru sutarimu 5 balsai „už“ ir 0 balsų – „prieš“ priimtas. 
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Priimti nutarimai : 

 

Patvirtinti 2021 m. LTF biudžeto projektą. 

 

3. Dėl LTF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos vykdymo: konferencijos vieta, data ir laikas. 

 

Svarstyta: 

 

 Vadovaujantis 2021 m. sausio mėn. 11 d. LTF VK nutarimų protokolu Nr. 130 ,, Dėl LTF ataskaitinės 

 – rinkiminės konferencijos vykdymo 2021 m., kur buvo patvirtinta, kad LTF ataskaitinę – 

 rinkiminę konferenciją vykdyti 2021 m., tvirtinant LTF konferencijoje 2020 m. veiklos ataskaitą LR 

 teisės aktų nustatyta tvarka ir atsižvelgus į LR Vyriausybės sprendimą pratęsti karantiną Lietuvoje iki 

 š.m. gegužės mėn. 31 d., o taip pat dėl LTF LTF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos klausimų bei 

 rinkimų svarbos, sprendimų priėmimas nuotoliniu būdu neužtikrintų LTF diskusijos ir nuominių 

 išsakymo. Todėl siūloma LTF ataskaitinę – rinkiminę konferenciją vykdyti š.m., birželio mėn. 5 d., 

 12:00 val., Vilniuje, Žemaitės g. 6, ,,1-oje Lietuvos sporto centro (toliaus LSC) posėdžių  salėje“. 

  Konferencijos data gali būti vėlinama atskiru LTF VK nutarimu tuo atveju, jei bus priimtas 

 sprendimas pratęsti karantiną Lietuvoje ilgiau nei iki gegužės mėn. 31 d. 

 

Balsavimo rezultatai:  

 

Bendru sutarimu 5 balsai „už“ ir 0 balsų – „prieš“ priimtas. 
 

Priimti nutarimai : 

 

LTF ataskaitinę – rinkiminę konferenciją vykdyti š.m., birželio mėn. 5 d., 12:00 val., Vilniuje, Žemaitės g. 6, 

,,1-oje Lietuvos sporto centro (toliaus LSC) posėdžių salėje“. Konferencijos datą vėlinti atskiru LTF VK 

nutarimu tuo atveju, jei bus priimtas sprendimas pratęsti karantiną Lietuvoje ilgiau nei iki gegužės mėn. 31 d. 
 

4. LTF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos darbotvarkės tvirtinimas. 

 

Svarstyta: 

 

 Siūloma tvirtinti LTF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos preliminarę darbotvarkę: 

 

Eil. 

Nr 

Pradžia Darbotvarkės punktas Trukmė 

1. 12.00 Delegatų registracija. 30 min. 

2. 12:30 
● Konferencijos pradžia; 

● Konferencijos pirmininko rinkimai; 

● Mandatų komisijos ataskaita; 

● Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos 

tvirtinimas. 

Iki 30 min. 

3. 13:00 
2020 m. LTF audituoto metinių finansinių 

ataskaitų rinkinio tvirtinimas: 

15 min 
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● Veiklos ataskaita; 

● Balansas; 

● Veiklos rezultatų ataskaita; 

● Aiškinamasis raštas. 

4. 13:15 
LTF VK 4 metų ataskaita 

20 min 

5. 13:35 
Kiti klausimai: 

● Dėl LTF narystės: narių veikla, narių 

teisės ir pareigos. 

Iki 30 min. 

6. 14:05 Delegatų pasisakymai (pranešimai), diskusijos, 

einamieji klausimai. 

Vienam pranešėjui iki 3 min. 

7. 14:35 LTF rinkimai: 

● Prezidento rinkimai 
● Viceprezidentų rinkimai 
● VK narių rinkimai 

Iki 1 val. 

8. 15:35 2021 m. LTF biudžeto tvirtinimas. 15 min 

9. 15:50 Pagal įstatų 5.3.4 punktą Audito įmonės 

tvirtinimas 2021 – 2024 metų ataskaitų audito 

paslaugoms 

Iki 10 min 

10. 16.00 Konferencijos nutarimų patvirtinimas. Iki 5 min.  

11. 16.05 Konferencijos pabaiga.  

  

Balsavimo rezultatai:  

 

Bendru sutarimu 5 balsai „už“ ir 0 balsų – „prieš“ priimtas. 

 

Priimti nutarimai : 

 

5.  Dėl LTF narių siūlomų kandidatų į LTF valdymo organus ir jų programų teikimo termino.  

 

Svarstyta: 

  

 Siūloma LTF nariams kandidatus ir jų programas į LTF valdymo organus (prezidentas, vice 

 prezidentas paplūdimio tinkliniui, vice prezidentas salės tinkliniui, jaunimo komisijos pirmininkas, 

 trenerių komisijos pirmininkas, teisėjų kolegijos pirmininkas) kartu su narių papildomais klausimais 

 LTF ataskaitinės – rinkiminės konferencijos darbotvarkei teikti iki š.m. gegužės mėn. 21 d., 24:00 val.

    

Balsavimo rezultatai:  

 

Bendru sutarimu 5 balsai „už“ ir 0 balsų – „prieš“ priimtas. 

 

Priimti nutarimai: 

 

LTF nariams kandidatus ir jų programas į LTF valdymo organus (prezidentas, vice prezidentas paplūdimio 

tinkliniui, vice prezidentas salės tinkliniui, jaunimo komisijos pirmininkas, trenerių komisijos pirmininkas, 
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teisėjų kolegijos pirmininkas) kartu su narių papildomais klausimais LTF ataskaitinės – rinkiminės 

konferencijos darbotvarkei pateikti iki š.m. gegužės mėn. 21 d., 24:00 val. 

 

6.  Dėl galimai ROW (Organizatorių) pažeistų Lietuvos Jaunimo U20 salės tinklinio nuostatų 

punkto.  

 

Svarstyta: 

 

 Dėl galimai ,,ROW“, kaip organizatoriaus nuostatų nesilaikymo, Jaunių komisijos pirmininkė siūlo:  

 

- ,,Neužskaityti Panevėžio turo vykdymo, nes turbūt visi sutiksite, kad tos situacijos kuri vyko, tikrai 

negalima vadinti tinklinio čempionato turu. Tai reiškia už jį neturėtų būti apmokėta, neturėtų būti 

pasirašytas darbų priėmimo – perdavimo aktas ir pan. ,,ROW“ atskiru raštu turėtų būti informuoti, 

kad jie pažeidė nuostatų punktą dėl paraiškų papildymo, kad pagal sutartį jie turi vykdyti, 

koordinuoti ir spręsti visus su nuostatais susijusius punktus. Nes jeigu pvz.: Šiaulių SC ,,Dubysos“ 

treneris M. Strockis būtų susimušęs su Skunčiku, tai nėra numatyta nuostatuose, tai reiškia ir nėra 

Organizatorių kompetencijos klausimas. O dėl Šiaulių SC ,,Dubysos“ trenerio M. Strockio elgesio 

siūlau išsiųsti oficialų raštą į SC ,,Dubysa“, kad tokio elgesio LTF netoleruos ir kad tai gali būti 

trukdis treneriui Modestui Strockiui kada nors užimti kokias nors oficialias gal ir rinktinės trenerio 

pareigas“.  

  

Balsavimo rezultatai:  

 

Balsų dauguma 0 balsų „už“, 3 balsai – „prieš“ ir 2 susilaikę, atmestas. 

 

Priimti nutarimai : 

 

Atmesti Jaunių komisijos pirmininkės siūlymus.  

 

Prezidentas          Generalinis sekretorius 

Darius Čerka        Andrius Gaidys    

 

 

  


