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Posėdis įvyko 2014-01-10 KKSD I posėdžių salėje
Posėdžio pirmininkas - Karolis Dobrovolskas, generalinis sekretorius, L. e. LIF
prezidento pareigas
Posėdžio sekretorė vienbalsiai išrinkta – Giedrė Jasiūnaitė
Dalyvavo: viceprezidentai Giedrius Dambrauskas, Vladimiras Mataitis, prezidiumo nariai
Darius Čepauskas, Andrej Gribojedov, Andrius Chudenkovas, Albinas Sodaitis, garbės
prezidentas Rimantas Bagdonas, LIF buhalterė Monika Galdikaitė
Svečiai - Valentinas Mizgaitis, Eduard Fainštein, Valdemaras Venckaitis, Antanas
Markevičius, Justinas Kvietelaitis, Fiodoras Vladimirovas.
PREZIDIUMO DARBOTVARKĖ:
1. 2014-01-30 Lietuvos imtynių federacijos
konferencijos darbotvarkės aptarimas
Pranešėjas - L.e. LIF prezidentas Karolis Dobrovolskas
2. Naujų narių priėmimas į LIF
Pranešėjas - L.e. LIF prezidentas Karolis Dobrovolskas
3. A. Augos baudos sprendimas
4. Einamieji klausimai, diskusija.

ataskaitinės

rinkiminės

1. SVARSTYTA. 2014-01-30 Lietuvos imtynių federacijos ataskaitinės
rinkiminės konferencijos darbotvarkės aptarimas.
NUTARTA. 1. Aptarti L.e. LIF prezidento Karolio Dobrovolsko ataskaitas
dėl lėšų panaudojimo iš LTOK ir LOF per 2013 m.
2. Nuo 2014 m. ataskaitinėse konferencijose pateikti atskirai kiekvieno
renginio t.y., R. Bagdono turnyro, Lietuvos suaugusiųjų čempionato -GRFS-FW-, Europos, pasaulio, jaunių, jaunimo čempionatų išlaidas atskirai.
3. Kas mėnesinės pastoviosios ūkinės išlaidos turi būti skaičiuojamos atskira
eilute kas mėnesį.
4. Balsavimas dėl per pagrindinius renginius patirtų išlaidų išskyrimo.
Prezidiumas vienbalsiai pritarė šiam papildymui.
5. LIF prezidento ataskaita už 2013 m. t.y., LIF įvykdė -GR-FS-FW- visų
amžiaus grupių viso 10 renginių. Pirmą kartą buvo surengtas paplūdimio
imtynių čempionatas. LIF suorganizavo 9 (MTS) Lietuvoje ir 7 (MTS)
užsienyje. –GR- suaugusiųjų, jaunimo bei jaunių rinktinėms. –FS-

rinktinė turėjo 5 (MTS) stovyklas užsienyje ir tiek pat Lietuvoje. –FWrinktinė turėjo 6 (MTS) užsienyje ir 5 (MTS) Lietuvoje. LIF
suorganizavo trenerių seminarą. LIF tęsia ilgametį bendradarbiavimą su
kitų valstybių federacijomis ir klubais. Balsavimo metu balsai pasiskirstė
,,už”-6, 1- susilaikė, 1- ,,prieš.
2. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas į LIF.
K. Dobrovolskas supažindino prezidiumo narius su klubų prašymais priimti į LIF.
- Prisistatė Radviliškio m. sporto klubas ,,Laisvūnas” (pirminės organizacijos atstovas
Justinas Kvietelaitis) pirminė organizacija vienbalsiai priimta LIF nariu.
- Prisistatė Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla (pirminės organizacijos
atstovas Antanas Markevičius) pirminė organizacija vienbalsiai priimta LIF nariu.
- Prisistatė Tauragės m. sporto klubas ,,Klasik” ( pirminės organizacijos atstovas Jonas
Sabutis) įgaliojo pristatyti šią organizaciją V. Venckaitį. Pirminė organizacija vienbalsiai
priimta LIF nariu.
- Tauragės sporto mokykla ( pirminės organizacijos atstovas R. Guntis ) į LIF narius
nepriimtas, dėl to, kad nebuvo tinkamai pristatyta pirminė organizacija. Prašymo
nagrinėjimas atidedamas kitam prezidiumo posėdžiui.
-Kauno imtynių klubas kurio atstovas A. Sodaitis nepristatė pilno stojimui reikalingų
dokumentų paketo, todėl jo prašymo nagrinėjimas atidedamas kitam prezidiumo
posėdžiui.

3. SVARSTYTA. A. Augos baudos sprendimas.
NUTARTA. Prezidiumo nariai teigė, kad negalima išvengti tiesioginės atsakomybės dėl
susidariusios situacijos, todėl prezidiumo nariai atmetė siūlymą, kad FILA skirta bauda
būtų sumokėta solidariai iš prezidiumo narių asmeninių lėšų. Viceprezidentas V. Mataitis
įsipareigojo iki 2014-04-01 įnešti į LIF kasą 5000,00 Šveicarijos frankų už baudą skirtą
A. Augai dėl neteisėto dalyvavimo oficialiame FILA jaunimo turnyre.

4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai, diskusija.
NUTARTA. 1. Projektas dėl drausmės statuto. Etikos komisijos pirmininkas A.
Chudenkovas siūlo numatyti protingą nagrinėjimo terminą LIF nariams teikti
pareiškimus, pataisas, skundus drausmės statuto klausimais ir , kad jie būtų
išnagrinėti iki LIF konferencijos.
Balsavimas dėl drausmės statuto projekto ,,už”-6, 1- susilaikė, 1- ,,prieš”.
2. Diskusija vyko dėl laisvųjų imtynių rinktinių vyr. trenerių kandidatūrų. Buvo
priimtas sprendimas atidėti šio klausimo nagrinėjimą kol nėra išrinktas naujasis
LIF prezidentas.

3. Etikos komisijos pirmininkas A. Chudenkovas siūlo naikinti revizijos
komisiją ir vietoj jos samdyti laisvą auditorių.
4. Diskusija vyko dėl LIF įstatų 1.1 punkto pakeitimo, buvo pasiūlyta LIF
pripažinti visus FILA pripažintus imtynių stilius. Šiam pakeitimui prezidiumo
nariai pritarė vienbalsiai ,,už”.
5. V. Mizgaitis trumpai pristatė prezidiumo nariams bei dalyvavusiems
svečiams savo kandidatūrą į LIF prezidentus.
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