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LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJOS 

ATASKAITINĖ RINKIMINĖ KONFERENCIJA 

2013 m. balandžio 16 d., Vilnius 

 

 

Konferencija įvyko 2013-04-16 

Konferencijos pirmininkas – Darius Čepauskas 

Konferencijos sekretorė – Giedrė Čepaitė 

 

Konferencijos darbotvarkė: 

1. LIF veiklos ataskaita už 2012 metus; 

Pranešėjas – LIF prezidentas Darius Čepauskas 

2. Finansinė ataskaita už 2012 metus; 

Pranešėjas – LIF prezidentas Darius Čepauskas 

3. LIF prezidento rinkimai; 

4. LIF viceprezidentų rinkimai; 

5. LIF įstatų (Nr. 7.9.2, 7.9.7, 8 ir 5.1.5) keitimas; 

6. LIF prezidiumo rinkimai; 

7. LIF generalinio sekretoriaus rinkimai; 

8. LIF veteranų komisijos rinkimai; 

9. LIF etikos komisijos rinkimai; 

10. LIF trenerių komisijos rinkimai; 

11. LIF teisėjų komisijos pirmininko rinkimai; 

12. LIF nario mokesčio klausimo sprendimas; 

13. Einamieji klausimai, diskusija. 

 

 Konferencijoje dalyvavo 55 asmenys, iš jų turintys balso teisę - 33 LIF nariai (viso yra 

36 balso teisę turintys nariai), atstovaujantys pagrindinius imtynių sporto centrus miestuose ir 

rajonuose, sporto mokyklų ir klubų atstovai, garbės nariai. Kvorumas yra. Nariai buvo sukviesti 

įstatų numatyta tvarka – elektroniniu paštu  

 Monika Galdikaitė ir Oleg Antoščenkov konferencijos balsų dauguma (balsų paduota 

38 už, 1 susilaikė; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę turinčių asmenų skaičių, balsavimo 

rezultatai patikslinti – balsuota „už“ – 32 balsai, „susilaikė“ – 1 balsas) buvo išrinkti skaičiuoti 

balsus. 

 LIF Prezidentas Darius Čepauskas pristatė Konferencijos darbotvarkę, kuriai pritarta 

balsų dauguma (balsų paduota 38 „už“, 1 „susilaikė“; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę 
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turinčių asmenų skaičių, balsavimo rezultatai patikslinti – balsuota „už“ – 32 balsai, „susilaikė“ – 1 

balsas). 

 

1. SVARSTYTA: Prezidentas Darius Čepauskas konferencijai pristatė LIF veiklos ataskaitą 

už 2012 metus. (ataskaita pridedama). Po ataskaitos pristatymo treneris Vidas Paleckis pažymėjo, 

kad veiklos ataskaitą turi pateikti Etikos ir revizijų komisija. Prezidentas atsakė, kad ataskaitos 

tvirtinimo klausimas bus išspręstas balsuojant. 

       NUTARTA: balsų dauguma nutarta tvirtinti LIF veiklos ataskaitą už 2012 m. (balsų paduota 

„už“ 37, „susilaikė“ 2; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę turinčių asmenų skaičių, balsavimo 

rezultatai patikslinti – balsuota „už“ – 31 balsai, „susilaikė“ – 1 balsas). 

 

2. SVARSTYTA: Prezidentas Darius Čepauskas pristatė LIF finansinę ataskaitą už 2012 m. 

(ataskaita pridedama). Po ataskaitos pristatymo treneris Zenonas Komskis teigė, kad ataskaita yra 

buhalterinė, tačiau ne revizinė. Prezidentas atkreipė dėmesį, kad Etikos ir revizijų komisijos veikla 

nėra optimali, todėl dienotvarkėje yra įtrauktas klausimas dėl šios komisijos reorganizavimo. 

Sulaukus laisvųjų imtynių atstovų klausimų dėl lėšų paskirstymo imtynių sporto šakoms, Prezidentas 

paaiškino, kokie yra LIF pajamų šaltiniai ir koks lėšų skirstymo modelis yra taikomas. Toliau 

laisvųjų imtynių atstovai kėlė mažo finansavimo ir centralizuoto laisvųjų imtynių centro poreikio 

klausimus. Prezidiumo narys Andrej Gribojedov diskusiją užbaigė sakydamas, kad šiuo metu 

prioritetas turi būti teikiamas imtynių, kaip olimpinės sporto šakos, išsaugojimui, nes nuo to 

priklauso tolesnis imtynių plėtojimo poreikis. 

        NUTARTA: LIF finansinę ataskaitą už 2012 m. patvirtinti tokiu balsų santykiu: paduota 

balsų „už“ 26, „prieš“ 10, „susilaikė“ 3; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę turinčių asmenų 

skaičių, balsavimo rezultatai patikslinti – balsuota „už“ – 23 balsai, „prieš“ – 7 balsai; „susilaikė“ – 

3 balsai. 

 

3. SVARSTYTA: LIF Prezidento rinkimai. 

Vienbalsiai nutarta neriboti kandidatų pasisakymo laiko. Kandidatai į LIF Prezidento postą: 

- Darius Čepauskas; 

- Ričardas Matijošaitis. 

Pirmasis savo veiklos programą pristatė Ričardas Matijošaitis (Programa pridedama). 

Moterų imtynių treneris Aivaras Kaselis pastebėjo, kad LIF biudžetas yra didelis ir ar 

būdamas prezidentu Ričardas Matijošaitis sugebės užtikrinti tokį pat finansavimą. R. Matijošaitis 

patvirtino sugebėsiąs užtikrinti tokio pat dydžio biudžetą įvairiomis, skaidriomis priemonėmis, 

akcentavo komercinės veiklos poreikį, minėjo rėmėjus kaip nepatikimą pajamų šaltinį. 

Viceprezidentas Giedrius Dambrauskas klausė, ar R. Matijošaitis būtų pasiruošęs pradėti eiti 

pareigas nuo pirmadienio ir kandidatas atsakė, jog nenorėtų. Taip pat pažymėjo, kad jis vertina 

tęstinumą, struktūruotą valdymo modelį ir pareigų vykdymą. 

Prezidiumo narys Andrėj Gribojedov uždavė klausimą, kaip kandidatas įsivaizduoja 

treniruočių sistemą ir kokių veiksmų imtųsi siekiant išsaugoti imtynes kaip olimpinę sporto šaką. R. 

Matijošaičio pozicija yra trenerių skatinimas, naujų sporto centrų atidarymas, tačiau pripažino, kad 

klausimas yra sunkus, kadangi nežino imtynių „virtuvės“. 

Prezidentas Darius Čepauskas pristatė LIF veiklos tikslus iki 2017 m. (dokumentas 

pridedamas). 
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D. Čepauskas prieštaravo R. Matijošaičio pozicijai teigdamas, kad LIF neturėtų užsiimti 

komercine veikla, rėmėjai yra pastovūs ir patikimi, o gautos lėšos yra naudojamos pagal paskirtį. D. 

Čepauskas patikino, kad dviejų pakopų (valstybinis ir privačių rėmėjų) finansavimo modelis išliks.  

LIF teisėjas Albinas Sodaitis teiravosi, kodėl informacija apie valstybines lėšas ir privačių 

rėmėjų lėšas nėra talpinama internetiniame LIF puslapyje. D. Čepauskas paaiškino, kad tai daroma 

pačių rėmėjų prašymu. 

LIF teisėjas Vidmantas Žibutis teiravosi, koks yra Prezidento požiūris į moterų imtynes bei 

teigė, kad 12 tūkst. litų finansavimas nėra pakankama suma. D. Čepauskas patikino didinsiantis 

moterų imtynių biudžetą iki 30 – 40 tūkst. litų. 

Treneris Kęstutis Šėgžda pažymėjo, kad Tauragėje trūksta imtynių kilimo, dėl to nukenčia 

rezultatai. D. Čepauskas sakė, kad kilimus imtynių centrams skiria bendradarbiaujant su rajonų 

sporto centrais. 

Treneris Arvydas Krikščiūnas teiravosi dėl Lietuvos čempionato apmokesdinimo, D. 

Čepauskas patikino, kad jis laikosi to paties čempionato apmokesdinimo plano, tačiau galutinis 

sprendimas bus priimtas Prezidiumo. 

Garbės prezidentas Rimantas Bagdonas padėkojo kandidatams. Jis sakė, kad Darius 

Čepauskas atliko svarbų darbą, turi pažinčių Lietuvoje bei ryšių su FILA atstovais, ko šiuo metu 

trūksta R. Matijošaičiui. 

Valstybinis treneris Ruslanas Vartanovas linkėjo, kad naujai išrinktas Prezidentas vertintų 

graikų-romėnų darbo grupes, laisvąsias bei moterų imtynes ir siūlė bendradarbiauti tarpusavyje. 

Prezidiumo narys Andrej Gribojedov teigė, kad svarbu laikytis kartu. Džiaugėsi esama 

konkurencija, tačiau pažymėjo, kad reikia padirbti kartu, susipažinti ir pažinti aplinką, todėl siūlė R. 

Matijošaitį rinkti viceprezidentu, o pats pripažino balsuosiantis už D. Čepauską. 

NUTARTA: LIF prezidentu išrinktas Ričardas Matijošaitis (už D. Čepauską atiduota 15 

balsų, R. Matijošaitį 20 balsų, 4 asmenys susilaikė; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę turinčių 

asmenų skaičių, balsavimo rezultatai patikslinti: už D. Čepauską atiduota 14 balsų, R. Matijošaitį 15 

balsų, 4 asmenys susilaikė). 

 

 Rišardas Matijošaitis padėkojo, pažadėjo būti atsidavęs ir negriauti jau sukurtos sistemos. 

Paskelbta 5 min. pertrauka. 

 

4. SVARSTYTA: LIF viceprezidentų rinkimai. 

 Pasiūlyta rinkti tris viceprezidentus, atstovaujančius trejoms olimpinėms imtynių šakoms. 

Viceprezidentais siūlyti: Giedrius Dambrauskas, Vladimiras Mataitis ir Darius Čepauskas. D. 

Čepauskas pažymėjo, kad žiniomis ir patirtimi gali dalintis būdamas LIF Prezidiumo nariu. 

 NUTARTA: Vienbalsiai nutarta Viceprezidentu, atsakingu už graikų-romėnų imtynes 

pakartotinai skirti Giedrių Dambrauską. 

 Balsų dauguma (už 35, susilaikė 4; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę turinčių asmenų 

skaičių, balsavimo rezultatai patikslinti – balsuota „už“ – 29 balsai, „susilaikė“ – 4 balsai) nuspręsta 

Viceprezidentu, atsakingu už laisvąsias ir moterų imtynes, pakartotinai skirti Vladimirą Mataitį. 

 

5. SVARSTYTA: LIF įstatų (Nr. 7.9.2, 7.9.7, 8 ir 5.1.5) keitimas. 

7.9.2. punktas: svarstyta ar gen. sekretoriaus pareigos turi likti renkamos Konferencijos, ar 

skiriamos Prezidiumo. 

7.9.7. punktas: pasiūlyta LIF atstovais LTOK Generalinėje asamblėjoje skirti LIF Prezidentą ir LIF 

Gen. sekretorių ex officio. Pasiūlyta išbraukti 7.9.7 punktą, atitinkamai papildant 1.4 punktą. 



4 
 

8 dalis: svarstyta keisti LIF įstatus įtvirtinant pastovią 11 asmenų Prezidiumo sudėtį ir įvardinant, 

kas į šią sudėtį įeina. Siūlyta, kad Prezidiumas susidėtų iš: LIF Prezidento, LIF Garbės prezidento, 

aktyviai veikiančių buvusių LIF Prezidentų, LIF Viceprezidento, atsakingo už graikų-romėnų 

imtynes, LIF Viceprezidento, atsakingo už laisvąsias ir moterų imtynes, Teisėjų komisijos 

pirmininko, Veteranų komisijos pirmininko, Etikos komisijos pirmininko, Trenerių komisijos 

pirmininko ir dviejų LIF rėmėjų. 

Advokatas Andrius Chudenkovas teigė, kad LIF įstatai suteikia lankstumą dėl Prezidiumo narių 

skaičiaus, todėl verta nekeisti įstatų, o rinkti norimos sudėties Prezidiumą vienai kadencijai. Įvedus 

konkretų skaičių, įstatai taptų griežti ir vėlesni balsavimai būtų susaistyti net pasikeitus poreikiams. 

5.1.5 punktas: siūloma įvesti LIF nario mokestį, kuris būtų simbolinio 100 Lt dydžio. 

 

NUTARTA:  

7.9.2. punktas: nekeisti įstatų – Gen. sekretorių palikti renkamą konferencijos (už 34, prieš 2, 

susilaikė 3; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę turinčių asmenų skaičių, balsavimo rezultatai 

patikslinti – balsuota „už“ – 28 balsai, „prieš“ – 2 balsai, „susilaikė“ – 3 balsai); 

7.9.7.  punktas: keisti įstatus – LIF atstovais LTOK Generalinėje asamblėjoje skirti LIF Prezidentą 

ir LIF Gen. Sekretorių ex officio. Išbraukti 7.9.7 punktą, atitinkamai papildant 1.4 punktą. Papildyti 

naują 7.9.7 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: „Prezidiumo siūlymu sprendžia kitus svarbius 

klausimus, susijusius su LIF veikla, įskaitant ir dėl buveinės pakeitimo“ (vienbalsiai); 

8 dalis: nekeisti įstatų (vienbalsiai) – neįtvirtinti konkrečios Prezidiumo sudėties; 

5.1.5 punktas: nekeisti įstatų, tačiau nario mokesčio nerinkti. Už nario mokesčio rinkimą balsavo 2 

asmenys, prieš 35, 2 susilaikė; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę turinčių asmenų skaičių, 

balsavimo rezultatai patikslinti – balsuota „už“ – 2 balsai, „prieš“ – 29 balsai, „susilaikė“ – 2 balsai. 

 

6. SVARSTYTA: LIF prezidiumo rinkimai. 

Prezidiumo nariais pasiūlyti sekantys asmenys: 

1. Ričardas Matijošaitis, 

2. Giedrius Dambrauskas, 

3. Vladimiras Mataitis, 

4. Karolis Dobrovolskas, 

5. Rimantas Bagdonas, 

6. Vladas Miškinis, 

7. Andrius Chudenkovas, 

8. Ruslan Vartanov, 

9. Albinas Sodaitis, 

10. Andrej Gribojedov, 

11. Darius Čepauskas. 

NUTARTA: tvirtinti Prezidiumą aukščiau minėta sudėtimi (už 36, prieš 1, susilaikė 2; 

sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę turinčių asmenų skaičių, balsavimo rezultatai 

patikslinti – balsuota „už“ – 30 balsai, „prieš“ – 1 balsai, „susilaikė“ – 2 balsai). 

 

7. SVARSTYTA: LIF Generalinio sekretoriaus rinkimai. 

Pareigoms užimti pasiūlytas šiuo metu l.e. Gen. sekretorius Karolis Dobrovolskas. 

 NUTARTA: Karolis Dobrovolskas vienbalsiai išrinktas LIF Generaliniu sekretoriumi. 

 

8. SVARSTYTA: LIF veteranų komisijos rinkimai. 
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Veteranų komisijos pirmininkais pasiūlyti V. Mizgaitis, V. Ščeponas, A. Krikščiūnas pareigų eiti 

nesutiko. Konferencija veteranų komisijos pirmininką rinkosi iš dviejų kandidatų – Vlado Miškinio 

ir Aleksandro Vaitkevičiaus.  

 NUTARTA: Balsų dauguma LIF veteranų komisijos pirmininku išrinktas Vladas Miškinis 

(už 22). Už A. Vaitkevičių balsavo 11 asmenų. 

 

9. SVARSTYTA: LIF etikos komisijos rinkimai. 

Šios komisijos pirmininku pasiūlytas LIF teisininkas Andrius Chudenkovas. 

 NUTARTA: balsų dauguma (už 37, susilaikė 2; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę 

turinčių asmenų skaičių, balsavimo rezultatai patikslinti – balsuota „už“ – 31 balsai, „susilaikė“ – 2 

balsai) LIF etikos komisijos pirmininku išrinktas Andrius Chudenkovas. 

 

10. SVARSTYTA: LIF trenerių komisijos rinkimai. 

Kandidatais į šios komisijos pirmininko postą siūlyti Ruslan Vartanov ir Valdas Grišius. 

 NUTARTA: balsų dauguma (už 37, susilaikė 2; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę 

turinčių asmenų skaičių, balsavimo rezultatai patikslinti – balsuota „už“ – 31 balsai, „susilaikė“ – 2 

balsai) LIF trenerių komisijos pirmininku išrinktas R. Vartanov. 

 

11. SVARSTYTA: LIF teisėjų komisijos pirmininko rinkimai. 

 

Šios komisijos pirmininku pasiūlytas LIF teisėjas Albinas Sodaitis. 

 NUTARTA: balsų dauguma (už 38, prieš 1; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę 

turinčių asmenų skaičių, balsavimo rezultatai patikslinti – balsuota „už“ – 32 balsai, „prieš“ – 1 

balsas) LIF teisėjų komisijos pirmininku išrinktas A. Sodaitis. 

 

12. SVARSTYTA: LIF nario mokesčio klausimo sprendimas. 

LIF nario mokesčio dydis siūlytas 100 Lt. Konferencijos dalyviai teigė, kad ir taip susiduria su 

finansiniais sunkumais. Be to, mokesčio rinkimo administravimo išlaidos bus didesnės, nei gauta 

nauda. 

 NUTARTA: nario mokesčio nerinkti. Už nario mokesčio rinkimą balsavo 2 asmenys, 35 

prieš, 2 susilaikė; sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę turinčių asmenų skaičių, balsavimo 

rezultatai patikslinti – balsuota „už“ – 2 balsai, „prieš“ – 29 balsai, „susilaikė“ – 2 balsai. 

 

13. SVARSTYTA: Einamieji klausimai, diskusija. 

Treneris Vidmantas Dambrauskas kėlė klausimą dėl apdovanojimo LIF Garbės ženklu. 

 NUTARTA: konferencijos dalyviai teigė, kad šis klausimas nesvarstytinas konferencijos 

metu, jis turi būti svarstomas Prezidiumo. 

 

 Gen. Sekretorius Karolis Dobrovolskas pristatė LIF garbės apdovanojimus ir konferencijos 

dalyvius supažindino su jų nuostatais. 

 Įteikti apdovanojimai jubiliejų proga. Apdovanojimus gavo: Arūnas Paplauskas, Artūras 

Ševelkovas, Arvydas Krikščiūnas, Saulius Matuolis. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. LIF veiklos ataskaita už 2012 m.; 
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2. LIF finansinė ataskaita už 2012 m.; 

3. R. Matijošaičio pristatyta veiklos programa; 

4. D. Čepausko paruošti LIF tikslai iki 2017 m. pavasario; 

5. 2013-04-16 LIF ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje dalyvavusių asmenų sąrašas; 

6. LIF narių sąrašas
*
. 

 

 

Prezidentas    Darius Čepauskas 

 

 

Sekretorė     Giedrė Čepaitė 

                                                           
*
 Atkreipiame dėmesį, kad 2013-04-16 LIF ataskaitinės rinkiminės konferencijos metu balsavo keletas dalyvių, 

neturinčių balso teisės. 


