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Posėdžio sekretorė -Valda Mikalkėnaitė 

Dalyvavo: prezidiumo nariai - D. Čepauskas, P. Daumantas, R. Bagdonas, G. Dambrauskas, J. 

Babenko, V. Mataitis, A. Sodaitis, M. Dulko, V. Fiodorovas, E. Malelė.  

Svečiai: Grigorijus Kazovskis, Valdas Malinauskas, Artūras Ševelkovas, Aivaras Kaselis, Andrius 

Stočkus, Vidas Paleckis. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Teisėjavimo problematika; teisėjų komisijos pirmininko kandidatūros aptarimas 

Pranešėjas – Darius Čepauskas  

2. Atstovavimas LTOK, FILA, CELA - kandidatūrų aptarimas 

Pranešėjas – Paulius Daumantas  

3. LIF narystės klausimai  

Pranešėjas – Paulius Daumantas  

4. Dėl graikų-romėnų imtynių viceprezidento 

Pranešėjas – Darius Čepauskas  

5. Rinktinių (GR, LL, LF) pasirengimas EČ ir atrankai į OŽ 

Pranešėjai: Grigorijus Kazovskis, Vladimiras Mataitis, Aivaras Kaselis 

6. Keliami tikslai kandidatams į OŽ 

Pranešėjai: Grigorijus Kazovskis, Vladimiras Mataitis, Aivaras Kaselis 

7. Dėl A. Lukošaičio pasirengimo pagal Rio de Žaneiro programą 

Pranešėjas – Vidas Paleckis 

8. LIF apdovanojimų projekto aptarimas 

Pranešėjas – Paulius Daumantas  

9. Dėl imtynių klubų čempionato  

Pranešėjai:  Valdas Malinauskas 

 

 

Darius Čepauskas pasveikino visus susirinkusius. Kadangi posėdyje dalyvauja 10 federacijos 

prezidiumo narių – kvorumas yra. Posėdžio darbotvarkėje 10 klausimų. 

 

1.. SVARSTYTA. Teisėjavimo problematika; teisėjų komisijos pirmininko kandidatūros aptarimas. 

Darius Čepauskas paminėjo, jog teisėjavimo situacijos pokyčiai vyksta vangiai. Komisijos 

pirmininkui Artūrui Ševelkovui jis priekaištų neturi, kadangi A. Ševelkovas dirba treneriu, nuolat 



paruošia aukšto sportinio meistriškumo imtynininkus ir jam sunku surasti papildomo laiko 

teisėjavimo problemoms spręsti.   

A. Ševelkovas dar kartą pasisakė apie tai, jog teisėjavimo problemos tiesiogiai susijusios su 

finansavimu. Oficialioms LIF varžyboms teisėjus surinkti nesunku, tačiau iškyla problema dėl 

teisėjavimo tarptautiniuose turnyruose. Be to jau 2 metus nepavyksta išsiųsti teisėjų į tarptautinius 

teisėjų kursus. Lietuvos teisėjai varžybose teisėjauja pagal skirtingas taisykles.  

Darius Čepauskas pasiūlė A. Ševelkovui dėl laiko stokos atsisakyti teisėjų komisijos pirmininko 

pareigų, tačiau ankstesnis susitarimas dėl teisėjų kursų Lietuvoje organizavimo galioja – LIF 

stengsis padėti suorganizuoti šį renginį. Numatoma data – 2012  m. gegužės 12-13 d.  

Kadangi komisijų pirmininkai renkami konferencijoje, D. Čepauskas siūlo pristatyti konferencijai 

naują kandidatą į teisėjų komisijos pirmininko pozicijas – Albiną Sodaitį.  Albinas Sodaitis su šiuo 

sprendimu sutinka.  

NUTARTA: vienbalsiai nutarta ateinančios konferencijos metu siūlyti Albino Sodaičio kandidatūrą 

į teisėjų komisijos pirmininko pareigas. 

 

2. SVARSTYTA. Atstovavimas LTOK, FILA, CELA - kandidatūrų aptarimas. Paulius Daumantas 

informavo prezidiumo narius, jog į tarptautines imtynių organizacijas CELA bei FILA, o taip pat 

Lietuvos olimpinį komitetą LTOK nuo nacionalinės federacijos turi būti deleguojami oficialūs 

asmenys, kuriems suteikiama minėtose organizacijose atstovavimo bei balsavimo teisė. LIF 

atstovus minėtose organizacijose turi patvirtinti konferencija. 

NUTARTA: balsų dauguma (vienas susilaikęs) nuspręsta konferencijai teikti prezidento Dariaus 

Čepausko ir prezidiumo nario Andrejaus Gribojedovo kandidatūras.  

 

3. SVARSTYTA. LIF narystės klausimai. Paulius Daumantas supažindino prezidiumo narius su 

LIF narystės problematika. Pristatė narių sąrašą, kurį sudaro pirminės organizacijos prie sporto 

mokyklų bei centų ir sporto klubai. Šiuo metu situacija yra tokia, jog yra prašymus pateikusių, bet 

nepriimtų klubų, taip pat organizacijų, kurių nariai dubliuojasi. 

Darius Čepauskas pasiūlė ateityje sudaryti darbo grupę arba pavesti prezidiumo biurui nustatyti tam 

tikrus kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų kontroliuojama LIF narių veikla. Vienas iš kriterijų – 

metų pabaigoje organizacija turėtų federacijai pateikti veiklos ataskaitą. Taip pat įvesti narystės 

mokestį.  

Šiuo metu prašymus įstoti į LIF yra pateikę dvi organizacijos: Vilniaus imtynių klubas „Auksinis 

lokys“ ir Šiaulių asociacija „Saulės miesto atletikos klubas“. Viačeslavas Fiodorovas, „Auksinio 

lokio“ atstovas, papasakojo apie klubo veiklą, tikslus. O „Saulės miesto atletikos klubo“ atstovas 

Aivaras Kaselis prezidiumo nariams pristatė šią asociaciją.  

NUTARTA:  

 Pavesti prezidiumo biurui nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama klubo arba pirminės 

organizacijos veikla.  

 Vienbalsiai nutarta į LIF narius priimti klubą „Auksinis lokys“ 

 Balsų daugumą (vienas susilaikė) nutarta į LIF narius priimti asociaciją „Saulės miesto 

atletikos klubas“.  

 Vienbalsiai nutarta konferencijai pasiūlyti įvesti narystės mokestį – 100 Lt metams.  

 



4. SVARSTYTA. Dėl viceprezidento graikų-romėnų imtynėms. Atsistatydinus Augeniju Abariui, 

Lietuvos imtynių federacijoje tapo laisva graikų-romėnų imtynių viceprezidento pozicija. D. 

Čepauskas pasiūlė konferencijoje į šią poziciją siūlyti Giedriaus Dambrausko kandidatūrą.  

Giedrius Dambrauskas sutiko su šiuo siūlymu, taip pat paminėjo kad turės būti aptartos darbo sritys, 

kurias jis kuruos.  

NUTARTA: vienbalsiai nutarta konferencijai siūlyti Giedriaus Dambrausko kandidatūrą į LIF 

graikų-romėnų imtynių viceprezidento pozicija.  

 

5. ir 6. SVARSTYTA. Rinktinių (GR, LL, LF) pasirengimas EČ ir atrankai į OŽ.  

 Graikų-romėnų imtynių rinktinės pasirengimą EČ ir OŽ pristatė treneris G. Kazovskis. Visa 

rinktinė įvykdė jiems numatytą planą.  

Šiai dienai Laimutis Adomaitis yra traumuotas, nedaro treniruočių ant kilimo, Mindaugas Mizgaitis 

– kojos trauma, be to nesilaiko rėžimo dėl svorio, Aldas Lukošitis – neatsistatė po ligų, 

nepakankamas svoris, 2012 m. – nestartuos, Mindaugas Ežerskis – vienintelis, kuris nori imtyniauti 

ir kuris jaučia poreikį laimėti.  

Pasirengime dalyvauja 6-7 žmonės (įskaitant Marijų Grygelį). Treneriui G. Kazovskiui nepatiko 

paskutinė treniruotės stovykla Bulgarijoje, nes ten nebuvo pakankamai sparingo partnerių. 

Lenkijoje – geros apgyvendinimo ir maitinimo sąlygos, tačiau taip pat buvo mažai sparingo 

partnerių. G. Kazovskio nuomone be Ukrainos nėra kur treniruotis, tai optimaliausias variantas ir 

pagal  finansines galimybes ir pagal stovyklose dalyvaujančius sportininkus.  

D. Čepauskas paklausė kokie artimiausi tikslai – laukiami rezultatai Europos čempionate. G. 

Kazovskio nuomone – labiausia tikėtini medaliai 74 kg ir 96 kg svoriuose. 66 kg – planuojama vieta 

dešimtuke. 120 kg dar nėra atsistatęs po traumos. Bet visi vaikinai gerai įvykdė rėžimą.  

D. Čepauskas paprašė prognozuoti kiek kelialapių bus iškovota į olimpines žaidynes. G. Kazovskis 

atsakė, jog būtų labai gerai 2 kelialapiai. D. Čepauskas atsakė, jog 2 kelialapiai nėra pakankamas 

rezultatas, turi būti iškovoti 5 kelialapiai. Po ciklo bus vertinamas trenerių darbas pagal iškovotų 

kelialapių skaičių. G. Kazovskis į tai oponavo, jog svarbiausia kaip pats save vertini. Juk LIF 

prisidėjo tik 50 proc. – pasirengimo planas buvo keistas 4 kartus. D. Čepauskas atsakė, jog rinktinės 

trenerių pateiktas planas buvo patvirtintas. Ir pasiūlė nutraukti diskusiją grįžtant prie trenerių 

įvertinimo. Iškovojus 5 kelialapius – trenerių darbas būtų įvertintas puikiai.   

 

 Laisvųjų imtynių rinktinės pasirengimo EČ ir OŽ planą pristatė Vladimiras Mataitis, nes 

rinktinės vyr. treneris Sergejus Kasimovas buvo išvykęs į Europos čempionatą. V. Mataitis pradėjo 

nuo to, jog turint mažą biudžetą treniruotės stovyklos pagrinde yra vykdomos Lietuvoje. Šiuo metu 

kandidatai į OŽ yra 4 – 55 kg – Šarūnas Jurčys, 60 kg - Vytas Čumakovas, 84 kg – Edgaras 

Voitechovskis ir 96 kg – Mindaugas Rumbutis. Į Europos čempionatą išvyko 3 sportininkai – 55, 60 

ir 84 kg. V. Mataitis reziumavo, jog reikia paruošti laisvųjų ir moterų imtynių strategiją, nes turint 

tokį nedidelį finansavimą negalima tikėtis rezultato. Tikslas – 2 kelialapiai į olimpines žaidynes.  

 

 Moterų imtynių rinktinės pasirengimo EČ ir OŽ planą pristatė rinktinės vyr. treneris Aivaras 

Kaselis, kuris pradėjo nuo to, jog po graikų-romėnų ir laisvųjų imtynių atstovų pasisakymo neturi 

ką pasakyti. Moterų imtynėse tokių problemų kur daryti treniruotės stovyklą ir pan. nėra, dėl to, jog 

moterų imtynių finansavimas yra labai mažas. Tačiau ir 2011 metų ir 2012 metų iki Europos 

čempionato pasirengimo planai yra įvykdyti 100 proc. į Europos čempionatą yra deleguota viena 

atstovė – 48 kg Vaida Puidaitė. Kitas merginas siųsti į čempionatą neužteko lėšų, o pagal taisykles, 



norint dalyvauti atrankos turnyruose, reikia dalyvauti kontinentiniame čempionate. A. Kaselis 

pasidžiaugė, jog įdėjus daug darbo sekasi puikiai bendradarbiauti su kaimyninių valstybių 

kolegomis, kurie priima į treniruočių stovyklas nemokamai, jog rinktinės merginos labai nori 

imtyniauti, dėl to sutinka maitintis sausu daviniu iš sporto mokyklos, kurį įdeda į kelione, taip pat 

stovyklų metu jie nakvoja ant imtynių kilimų. Deja situacija tokia, jog visoje Lietuvoje yra 

geriausiu atveju apie 8 merginas, galinčias ir norinčias imtyniauti, tačiau auga nebloga pamaina – 

stiprios jaunės. A. Kaselis džiaugtųsi iškovotu nors vienu kelialapiu.  

 

 

7. SVARSTYTA. Dėl A. Lukošaičio pasirengimo pagal Rio de Žaneiro programą. Vidas Paleckis – 

Aldo Lukošaičio treneris, pasisakymą pradėjo nuo to, jog buvo kreipęsis į prezidentą Darių 

Čepauską dėl finansavimo Aldui, tačiau užuot suteikęs paramą, prezidentas raštiškai kreipėsi į 

sporto įstaigas (Kauno „Jaunalietuvių sporto organizacijos“ mokyklą, LOSC) norėdamas sužinoti 

apie Aldo gaunamas pajamas.  

Į tai D. Čepauskas atsakė, jog jam buvo reikalinga ši informacija, dėl to  į įstaigas kreipėsi raštu. 

Šios savo ruožtu privalančios atsakyti. Taip pat jis paklausė trenerio G. Kazovskio kokios A. 

Lukošaičio perspektyvos.  

Grigorijus Kazovskis patvirtino, jog A. Lukošaičiui nepavyksta priaugti svorio, apie jo pasiruošimą 

jis negalintis kalbėti, nes Aldas nedalyvauja treniruotės stovyklose kartu su rinktine. 2012 metais 

Aldas jau niekur nebestartuos. Jei kalbant apie pasiruošimą, jis turi ruoštis kartu su rinktine – ten 

kur yra su kuo treniruotis, dirbti. Jo nuomone treneris V. Paleckis turi Aldą atvežti į Vilnių. Nes jis 

per daug yra praleidęs, jam sunku bus pasivyti. 

Darius Čepauskas iškėlė tokias sąlygas: 

 Prezidiumui turi būti pristatyta pažyma apie A. Lukošaičio sveikatą, 

 Svoris turi būti ne mažesnis kaip 96 kg, 

 Kadangi Kaune nėra sparingo partnerių, jis turi treniruotis Vilniuje. 

NUTARTA: balsų dauguma nutarta (vienas susilaikęs), jog A. Lukošaitis bus finansuojamas, jei 

įvykdys aukščiau paminėtas sąlygas.  

 

8. SVARSTYTA. LIF apdovanojimų projekto aptarimas. P. Daumantas prezidiumo nariams pateikė 

apdovanojimų projektą, prezidiumo nariai turėjo išrinkti po tris jiems labiausiai patikusius 

apdovanojimų variantus. 

NUTARTA. Daugiausia balsų surinkę apdovanojimų pavyzdžiai bus realizuoti. 

 

9. SAVARSTYTA. Dėl imtynių klubų čempionato. Valdas Malinauskas pristatė prezidiumui 

Lietuvos klubų čempionato vykdymo problematiką.  

NUTARTA: sukurti darbo grupę, kuri išsiaiškintų ir nuspręstu dėl klubų čempionato organizavimo 

– ar vykdyti šį renginį 2012 m. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Darius Čepauskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė    Valda Mikalkėnaitė  


