LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJOS
PREZIDIUMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2013-05-02, Nr.
Vilnius

Pasitarimas įvyko 2013-05-02.
Pirmininkas – Karolis Dobrovolskas.
Sekretorė – Giedrė Čepaitė.
Dalyvavo: Lietuvos imtynių federacijos prezidiumo nariai: R. Matijošaitis, G. Dambrauskas,
V. Mataitis, K. Dobrovolskas, R. Bagdonas, V. Miškinis, A. Chudenkovas, R. Vartanov, A.
Sodaitis, A. Gribojedov, D. Čepauskas.
Svečiai: V. Malinauskas, G. Jasiūnaitė, M. Galdikaitė, V. Venckaitis, A. Stočkus, A. Kaselis,
G. Čepaitė.
DARBOTVARKĖ:

1.

Lietuvos imtynių federacijos II ketvirčio renginių, jų sąmatų bei finansavimo

šaltinių aptarimas;
2.

Einamieji klausimai, diskusija.
Garbės prezidentas Rimantas Bagdonas pasveikino susirinkusius. Posėdžio

pirmininku išrinktas Generalinis sekretorius Karolis Dobrovolskas (už 10, susilaikė 1).
Posėdžio sekretore vienbalsiai išrinkta Biuro vadovė Giedrė Čepaitė.
Posėdžio pirmininkas pristatė darbotvarkę ir perdavė žodį Prezidiumo nariui
Dariui Čepauskui pristatyti finansinę LIF ataskaitą už I ketvirtį.
Po ataskaitos LIF Prezidentas Ričardas Matijošaitis paprašė žodžio teisės. Jis
kalbėjo, kad po susitikimų su rinktinių treneriais ir finansinių sąmatų analizės, jis mato lėšų
stygių federacijoje, rėmėjai finansavimą nutraukė, LIF administracijos darbas turi būti
tobulinamas, darbai atliekami laiku. Svarbu atsižvelgti į 2013-04-16 LIF ataskaitinėje
rinkiminėje konferencijoje išreikštą nuomonę, tačiau sprendimai buvo priimti emocionaliai,
negalima paminti buvusių Prezidentų darbų. R. Matijošaitis atkreipė dėmesį į Garbės

prezidento Rimanto Bagdono kreipimąsi (laiškas pridedamas), kuriame išreiškiamas
susirūpinimas imtynių ateitimi. R. Matijošaitis klausė Prezidiumo nuomonės apie susidariusią
situaciją.
LIF Prezidiumo narys Andrej Gribojedov sakė, kad imtynės yra kontaktinė sporto šaka, reikia
susivienyti siekiant bendro tikslo. Taip pat pastebėjo, jog džiaugiasi atsiradus naujam,
imtynių sporto šaką galinčiam paremti asmeniui.
Prezidentas R. Matijošaitis minėjo M. Mizgaičio, M. Ežerskio, V. Venckaičio, A.
Kazakevičiaus iškovotas pergales, teigė, kad svarbu išsaugoti jų autoritetą ir pasiektus
laimėjimus, pastebėjo, kad laisvųjų imtynių atstovai „atostogauja“.
Po diskusijų ir sutarus, kad bendras tikslas yra išsaugoti imtynių sportą, Prezidentas Ričardas
Matijošaitis įteikė savo atsistatydinimo pareiškimą. Jis siūlė paskirti du viceprezidentus, kurie
vadovautų LIF darbui iki bus sušaukta nauja LIF rinkiminė konferencija.
Garbės prezidentas Rimantas Bagdonas pažymėjo, kad LIF istorijoje tokio atvejo dar nėra
susiklostę, be to, remiantis įstatais, šiuo metu susidariusios situacijos metu, vadovauti
federacijai gali būti paskirstas bet kuris Prezidiumo narys.
Prezidentas Ričardas Matijošaitis patikslino savo siūlomą modelį sakydamas, kad LIF
antspaudas ir vadovavimas federacijai turėtų likti pas administracijos vadovą, o du
viceprezidentai atliks kitas pareigas.
Prezidiumo narys Darius Čepauskas pastebėjo, kad per 2013-04-16 konferenciją buvo
siūloma atskirti administracijos vadovo pareigas LIF Generalinio sekretoriaus pareigas
pakeičiant iš renkamų į skiriamas, tačiau konferencija keitimui nepritarė.
Prezidiumo narys Andrej Gribojedov sakė, kad viceprezidentai ir toliau turėtų tęsti savus
darbus, o šiuo sunkiu laikotarpiu federacijai vadovauti LIF administracija.
LIF teisėjas Albinas Sodaitis klausė, kiek laiko galimai praeis, kol bus išrinktas naujas LIF
Prezidentas.
Prezidentas Ričardas Matijošaitis sakė, kad reikia neskubėti ir rinkiminę konferenciją šaukti
tik rudenį. Taip pat R. Matijošaitis klausė Dariaus Čepausko, ar jį perrinkus Prezidentu, jis
tęstų LIF finansavimą.
Prezidiumo narys D. Čepauskas atsakė, kad visų pirma, nėra aišku, ar LIF konferencija jį
perrinks. Taip pat kalbėjo, kad buvę LIF rėmėjai dažnai remdavo federaciją vedami
asmeniniu pasitikėjimu vadovu, pasikeitus prezidentui pasitikėjimas nutrūko. D. Čepauskas
pastebėjo, kad LIF reikalingi, ne finansų valdytojai, o donorai.
Prezidiumo narys Andrej Gribojedov LIF teisėjui Albinui Sodaičiui sakė, kad prieš atvedant
naują žmogų į LIF, reikėjo suteikti jam galimybę susipažinti su šiuo darbu, buvo reikalingas
pereinamasis laikotarpis.

Prezidentas Ričardas Matijošaitis pripažino, kad nenorėjo būti išrinktas LIF vadovu. Kelias
dienas neatsakinėjo telefonu, tačiau žmonės vis tiek siūlė kandidatuoti. R. Matijošaitis
pastebėjo, kad reikalingas artimesnis bendravimas tarp federacijos ir jos narių.
Garbės prezidentas Rimantas Bagdonas iškėlė LIF Generalinio sekretoriaus Karolio
Dobrovolsko kandidatūrą.
LIF Viceprezidentas Giedrius Dambrauskas siūlė l.e. Prezidentu rinkti Darių Čepauską, nes
jis geriausiai valdo finansinius srautus, tačiau D. Čepauskas atsiėmė savo kandidatūrą Karolio
Dobrovolsko naudai.
SVARSTYTA: iškeltos trys l. e. Prezidento kandidatūros (pareigos bus einamos iki bus
sušaukta LIF rinkiminė konferencija ir išrinktas LIF Prezidentas): Viceprezidentas Giedrius
Dambrauskas, Viceprezidentas Vladimiras Mataitis, Generalinis sekretorius Karolis
Dobrovolskas.
Už Giedriaus Dambrausko kandidatūrą atiduoti 3 balsai;
Už Vladimiro Mataičio kandidatūrą atiduoti 2 balsai;
Už Karolio Dobrovolsko kandidatūrą atiduoti 6 balsai.
NUTARTA: l. e. Prezidentu paskirti LIF Generalinį sekretorių Karolį Dobrovolską.
LIF Viceprezidentas Giedrius Dambrauskas sakė, kad R. Matijošaičio idėjos judina LIF
gerąja prasme. Jos nebūtinai naujos, bet svarbios. Svarbu įvertinti save, yra klaidų dėl kurių
atsirado neigiamos emocijos. Svarstė, gal būt R. Matijošaičio dalyvavimas padėtų jas
išspręsti.
Prezidiumo narys Andrej Gribojedov sakė, kad V. Venckaitis atvyko į LOSC dar visai mažas,
ten užaugo, pasiekė puikių rezultatų. Šiuo metu auga D. Domikaitytė. Būtent tokie vaikai yra
vieta, kur sudėti LIF pinigai, dėl imtynių negaila.
Ričardas Matijošaitis pripažino, kad nesišalina imtynių, tačiau jam reikia laiko apgalvoti
situaciją.
LIF Vykdantysis direktorius pažymėjo, kad Prezidentu išrinkus D. Čepauską, jo vizijoje tiek
graikų-romėnų imtynės, tiek laisvosios imtynės skambėjo vienu vardu, siekiama neišskirti nei
vienos imtynių šakos. Taip pat V. Malinauskas teiravosi dėl informacijos pateikimo spaudai.
Visi Prezidiumo posėdyje dalyvavę nariai pritarė, kad reikalinga rimtis, todėl spaudai reikia
pateikti tikslią, tačiau minimalią informaciją. Tą daryti turėtų tik LIF administracija.
Posėdžio pirmininkas teiravosi, ar yra daugiau klausimų, kuriuos reikia aptarti.

SVARSTYTA: Valstybinis treneris Ruslan Vartanov, kuris taip pat yra LIF Trenerių
komisijos pirmininkas, iškėlė klausimą dėl minėtos komisijos sudėties. Jis siūlė komisijos
nariais rinkti trenerius A. Kaselį, A. Ševelkovą, V. Grišių, V. Audicką. Kaip alternatyvą siūlė
didesnės sudėties komisiją, kurioje papildomai dalyvautų treneriai J. Babenko, J. Jurkynas, A.
Krikščiūnas.
LIF Viceprezidentas Giedrius Dambrauskas klausė, kokios bus Trenerių komisijos funkcijos,
R. Vartanov atsakė, kad komisija spręs klausimus dėl renginių organizavimo, rinktinių
sudarymo, trenerių kategorijų įgijimo, aktyviai bendradarbiaus su LIF Teisėjų komisija.
NUTARTA: kadangi didelės sudėties komisija nebus efektyvi, nutarta balsuoti už pirminę
LIF trenerių komisijos sudėtį (treneriai A. Kaselis, A. Ševelkovas, V. Grišius, V. Audickas,
pirmininkas R. Vartanov). Rezultatu „10 už, 1 susilaikė“ nutarta tvirtinti minėtą Trenerių
komisijos sudėtį.
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Giedrė Čepaitė

