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Posėdis įvyko 2013-11-20, KKSD I posėdžių salėje 

Posėdžio pirmininkas – Karolis Dobrovolskas, generalinis sekretorius, atliekantis LIF 

prezidento pareigas 

Posėdžio sekretorė – Daiva Mončiunskienė 

Dalyvavo: viceprezidentai Giedrius Dambrauskas, Vladimiras Mataitis, prezidiumo nariai – 

Darius Čepauskas, Andrej Gribojedov, Andrius Chudenkovas, Albinas Sodaitis, Ruslan Vartanov. 

Svečiai – Sergejus Kasimovas, Valentinas Mizgaitis, Andrius Stočkus, Aivaras Kaselis, Eduard 

Fainštein, Laimonas Gečas, Vladimiras Audickas, Jurijus Babenko, Valdemaras Venckaitis, Oleg 

Antoščenkov, Mindaugas Ežerskis, LIF direktorius Valdas Malinauskas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Finansinė ataskaita už 2013 metų III ketvirtį; 

Pranešėjas – L.e. LIF prezidentas Karolis Dobrovolskas 

2. Jaunių ir jaunimo rinktinių pasirodymų Europos ir pasaulio čempionatuose aptarimas; 

Pranešėjas – treneriai Olegas Antoščenkovas ir Valdemaras Venckaitis 

3. Suaugusiųjų graikų-romėnų rinktinės pasirodymo pasaulio čempionate aptarimas; 

Pranešėjas – treneriai Ruslanas Vartanovas ir Mindaugas Ežerskis 

4. Moterų jaunimo rinktinės pasirodymo Europos čempionate aptarimas; 

Pranešėjas – treneriai Aivaras Kaselis ir Andrius Stočkus 

5. Laisvųjų imtynių rinktinių pasirodymų aptarimas; 

Pranešėjas – treneris Sergejus Kasimovas 

6. Naujų narių priėmimas; 

7. A. Augos baudos sprendimas; 

8. LIF narių prašymo pateikti finansinę atskaitomybę už 2008-2012 metus svarstymas; 

9. Rinktinės trenerių tvirtinimas; 

10. Rinkiminės konferencijos datos nustatymas; 

11. Einamieji klausimai, diskusija. 
 

1. SVARSTYTA. Finansinė ataskaita už 2013 metų III ketvirtį.  

 

NUTARTA. 1. Kai 2014 m. pradžioje KKSD patvirtins federacijai skiriamų lėšų kiekį, 

sukviesti prezidiumo posėdį, sudėlioti 3 sporto šakų prioritetus visiems metams ir patvirtinti 

biudžetines lėšas tų prioritetų įgyvendinimui. 

2. Ateityje finansinėje ataskaitoje padaryti atžymą, kuriai sporto šakai –GR-FS-FW–buvo 

panaudotos lėšos. 

3. Balsavimas dėl 2013 m. trečio ketvirčio ataskaitos patvirtinimo: „už“–5, 1 susilaikė, 1 

nedalyvavo balsavime (V.Mataitis). 
 

2. SVARSTYTA. Jaunių ir jaunimo rinktinių pasirodymų Europos ir pasaulio 

čempionatuose aptarimas. 
NUTARTA. Prezidiumas vienbalsiai įvertino jaunių ir jaunimo amžiaus grupių rinktinių 

pasirodymą „labai gerai“. 



3. SVARSTYTA. Suaugusiųjų graikų-romėnų rinktinės pasirodymo pasaulio 

čempionate aptarimas. 
 

NUTARTA. Apžvelgę visus aspektus ir nepaisant to, kad pasiruošimo etape būta ir įvairių 

nenumatytų problemų, kaip pvz. imtynių sporto išlikimo olimpinių sporto šakų sąraše klausimas, 

kas tikrai turėjo įtakos visiems atletams, po ilgų diskusijų prezidiumas vienbalsiai įvertino pasaulio 

čempionato rezultatus „nepatenkinamai“. 

 

4. SVARSTYTA. Moterų jaunimo rinktinės pasirodymo Europos čempionate 

aptarimas. 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pasirodymą Europos jaunimo moterų imtynių čempionate vertinti „labai 

gerai“ prezidiumas pritarė vienbalsiai. 
 

5. SVARSTYTA. Laisvųjų imtynių rinktinių pasirodymų aptarimas. 
 

NUTARTA. Laisvųjų imtynių suaugusių rinktinės pasirodymą vertinti „nepatenkinamai, o 

jaunių ir jaunimo rinktinių – „patenkinamai“. Prezidiumas pritarė vienbalsiai. 
 

6. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas. 
 

K. Dobrovolskas supažindino prezidiumo narius su klubų prašymais priimti į LIF.  

– Šalčininkų rajono Baltosios Vokės E.Ožeškovos vidurinės mokykla (pirminės organizacijos 

atstovas Edmundas Narodovskis.) įgaliojo LIF direktorių Valdą Malinauską pristatyti šį klubą. 

Pirminė organizacija vienbalsiai patvirtintas LIF nariu. 

– Panevėžio graikų-romėnų klubus „Imtis“ (pirmininkas Marius Baranauskas) atstovavo Vladimiras 

Audickas (pagal klubo įgaliojimą). Pritarta vienbalsiai. 

– Trakų kūno kultūros ir sporto centro pirminę organizaciją pristatė Laimonas Gečas. Priimtas 

vienbalsiai. 

– Ruslano Vartanovo siūlymu ir pristatymu vienbalsiai LIF nariais priimti LOSC ir Vilniaus 

olimpinis sporto centras (VOSC). 

K. Dobrovolskas dar informavo, kad yra gauta ir daugiau prašymų (kaip Pagėgių klubo, Radviliškio 

klubo „Laisvūnas“ ir kt.), tačiau kai kurie klubai nepristatė pilno stojimui reikalingų dokumentų 

paketo arba neatvyko patys (ar neįgaliojo kito asmens) pristatyti savo klubą, todėl jų prašymų 

nagrinėjimas atidedamas kitam prezidiumo posėdžiui. 
 

7. SVARSTYTA. A. Augos baudos sprendimas. 
 

NUTARTA. Prezidiumas įpareigoja viceprezidentą Vladimirą Mataitį įnešti 5000,00 Šveicarijos 

frankų sumą už baudą, skirtą A. Augai už dalyvavimą oficialiame FILA jaunimo turnyre, į LIF kasą 

iki 2013 m. gruodžio 31 d. Pasiūlytam nutarimui pritarta vienbalsiai. 
 

8. SVARSTYTA. LIF narių prašymo pateikti finansinę atskaitomybę už 2008-2012 

metus svarstymas. 
 

NUTARTA. 1. Iki metinės konferencijos LIF administracija turi paruošti atsakymą į aštuonių 

asmenų 2013-08-08 prašymą. 

 2. Įpareigoti federacijos administraciją iki metinės konferencijos parengti ir pateikti 

prezidiumui tvirtinti konfidencialios informacijos teikimo tvarką. Abiems punktams pritarta 

vienbalsiai. 
 

9. SVARSTYTA. Rinktinės trenerių tvirtinimas. 



 

Prezidiumui buvo pateikta informacija ir vienbalsiai patvirtinta rinktinių treneriai. 

Graikų-romėnų imtynės: 

– vaikų ir jaunučių rinktinės treneriai - Vladimiras Audickas, Renatas Puikis; 

– jaunių rinktinės treneriai - Valdemaras Venckaitis, Saulius Liaugminas,  

  Arvydas Krikščiūnas; 

– jaunimo rinktinės treneriai - Olegas Antoščenkovas, Saulius Liaugminas,  

   Artūras Ševelkovas; 

– suaugusių rinktinės treneriai - Mindaugas Ežerskis, Ruslanas Vartanovas. 

 

Laisvosios imtynės: 

Bendru sutarimu pasiūlyta tvirtinti tik pagrindinį trenerį, o jam kartu su viceprezidentu V. Mataičiu 

pavesta sudaryti trenerių grupes kiekvienai amžiaus grupei ir pateikti kitam prezidiumo posėdžiui 

jas tvirtinti: 

 

– suaugusių rinktinės treneris - Sergejus Kasimovas 

– jaunimo rinktinės treneris - Jurijus Babenko 

– jaunių rinktinės treneris - Nerijus Peleckis. 

 

Moterų imtynių pagrindiniu treneriu vienbalsiai patvirtintas Aivaras Kaselis. 
 

10. SVARSTYTA. Rinkiminės konferencijos datos nustatymas. 

NUTARTA. Parengti metinę atskaitą kitam prezidiumo posėdžiui ir sukviesti ataskaitų ir rinkimų 

konferenciją iki 2014 m. vasario 1 d. 

 

11. SVARSTYTA. Einamieji klausimai, diskusija 

– Per vasarą iškovota visa eilė medalių. Prezidiumo nariai buvo pakviesti pagalvoti ir teikti 

pasiūlymus dėl sportininkų ir jų trenerių apdovanojimą už iškovotus medalius; 

Nutarta. Įpareigoti LIF administraciją surinkti siūlymus ir parengti apdovanojimų projektą. 

– A. Chudenkovas parengė Drausmės statuto projektą, reikalinga jį išdiskutuoti (pavesta R. 

Vartanovui) ir patvirtinti konferencijoje, nes tai susiję su Įstatų keitimu. 

– LIF direktorius V. Malinauskas teikė 2 pasiūlymus Įstatų keitimui: 

 Įstatai turėtų apimti platesnę imtynių sąvoką, greta jau esamų GR-FS-FW turėtų būti įtraukta 

ir paplūdimio imtynės ir pan.; 

 kandidatai į LIF prezidentus turėtų pateikti savo programą. 
 

 

Posėdžio pirmininkas    Karolis Dobrovolskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė    Daiva Mončiunskienė 
 


