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LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJOS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS 

PROTOKOLAS 

  

 

2014-01-30,  Nr. 

 

Vilnius  

 

 

Konferencija įvyko 2014-01-30. 

Konferencijos pirmininkas – Karolis Dobrovolskas, generalinis sekretorius, L. e. LIF 

prezidento pareigas. 

Konferencijos sekretorė vienbalsiai išrinkta – Giedrė Jasiūnaitė. 

Konferencijoje dalyvavo:  

LIF prezidiumo nariai: G. Dambrauskas, V. Mataitis, R. Bagdonas, V. Miškinis, A. 

Chudenkovas, R. Vartanov, A. Gribojedov, D. Čepauskas. 

Svečiai: R. Matijošaitis, A. Kazakevičius, M. Mizgaitis, M. Ežerskis, L. Adomaitis, FILA 

imtynių už diržų komiteto pirmininkas G. Vileita. 

 

Konferencijos darbotvarkė:,  

1. LIF veiklos ataskaita už 2013 metus 

Pranešėjas – L.e. LIF prezidentas K. Dobrovolskas 

2. Finansinė ataskaita už 2013 metus 

Pranešėjas – L.e. LIF prezidentas K. Dobrovolskas 

3. LIF prezidento rinkimai; 

4. LIF drausmės statuto tvirtinimas 

Pranešėjas – Etikos komisijos pirmininkas A. Chudenkovas 

5. LIF įstatų keitimas; 

6. Einamieji klausimai, diskusijos; 

 

 

Lietuvos imtynių federacijos ataskaitinėje ir rinkimų konferencijoje dalyvavo 43 

balso teisę turintys federacijos nariai, atstovaujantys pagrindiniams imtynių centrams 

miestuose ir rajonuose sporto mokyklų ir klubų atstovai, garbės nariai. Taip pat 

sportininkai ir kiti garbūs svečiai. Kvorumas yra. Nariai buvo sukviesti LIF įstatų 

nustatyta tvarka – elektroniniu paštu. 

 

Renatas Puikis, Marjanas Dulko ir Algis Bertulis konferencijoje vienbalsiai buvo 

išrinkti skaičiuoti konferencijos dalyvių balsus. Konferenciją vesti vienbalsiai buvo 

išrinktas K. Dobrovolskas. LIF konferencijoje buvo užsiregistravę 44 balso teisę 

turintys federacijos nariai, bet sekretoriatui patikslinus balsavimo teisę turinčių 

asmenų skaičių balsavimo teisė buvo anuliuota Klaipėdos miesto sporto centro 

pirminei organizacijai, nes Klaipėdos miesto sporto centras iki konferencijos dienos 

buvo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro.  
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LIF nariai, remdamiesi įstatų nustatyta tvarka, t.y., punktais 7.92, 7.1.1. balsavo 

dėl konferencijos metu vyksiančio atviro arba slapto balsavimo. Balsai pasiskirstė: 

atviras balsavimas ,,už” 24, ,,prieš” 19.  

Diskusija tarp konferencijos narių vyko dėl R. Matijošaičio teisės balsuoti šioje 

LIF konferencijoje. Kadangi R. Matijošaitis nebuvo registruotas Juridinių asmenų 

registre dėl to, kad nebuvo pateikęs generaliniam sekretoriui savo asmens duomenų, 

jis nepradėjo eiti vadovo pareigų, todėl balso teisės negavo. 

 

 

1. SVARSTYTA:  L.e. LIF prezidentas K. Dobrovolskas konferencijai pristatė LIF 

veiklos ataskaitą už 2013 metus (ataskaita pridedama). Po ataskaitos pristatymo 

treneris V. Paleckis pažymėjo, kad veiklos ataskaita yra niekinė, nes po ja nėra nei 

vadovo, nei buhalterės parašų. Po šio pastebėjimo L.e. LIF prezidentas K. 

Dobrovolskas pasirašė po veiklos ataskaita ir įteikė ją prezidiumo sekretorei. 

V. Paleckis siūlė konferencijos nariams veiklos ataskaitai nepritarti. Po šios 

diskusijos R. Matijošaitis K. Dobrovolsko pareikalavo pateikti dokumentų 

priėmimo-perdavimo aktą perėmus vadovavimą iš buvusio prezidento D. 

Čepausko. R. Matijošaitis citavo LIF įstatų 8.2.5 p., ir reikalavo įvardinti 

prezidiumo narius, kurie laidavo savo parašu už minėtą ataskaitą. Po šio 

pasisakymo kilo gausios diskusijos, todėl K. Dobrovolskas pasiūlė nustatyti 

reglamentą t.y., po pranešimo kiekvienam norinčiam asmeniui pasisakyti vieną 

kartą ne ilgiau kaip tris minutes. Po balsavimo absoliučia balsų dauguma šiam 

reglamentui buvo pritarta. 

 

K. Dobrovolskas teigė, kad 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. –FW- rinktinė turėjo 6 (MTS) užsienyje ir 5 (MTS) Lietuvoje. Buvo 

įvardyti 2013 m. sporto laimėjimai pasaulio ir Europos jaunių ir jaunimo 

čempionatuose. LIF suorganizavo trenerių seminarą. LIF tęsia ilgametį 

bendradarbiavimą su kitų valstybių federacijomis ir klubais.  

Po K. Dobrovolsko pranešimo treneris V. Grišius paklausė, kodėl LIF savo 

veiklos ataskaitoje mini, kad ji įvykdė tarptautinį laisvųjų imtynių turnyrą, nors prie 

jo finansiškai neprisidėjo. K. Dobrovolskas paaiškino, kad LIF šį renginį koordinavo 

iš dalies. 

 

NUTARTA: Balsuojant dėl LIF veiklos ataskaitos už 2013 metus tvirtinimo balsai 

pasiskirstė ,,už” 25, ,,prieš” 9, ,,susilaikė” 4, ,,nebalsavo” 5. LIF ataskaita tvirtinama. 

 

2. SVARSTYTA:  L.e. LIF prezidentas K. Dobrovolskas konferencijai pristatė 

finansinę ataskaitą už 2013 metus (ataskaita pridedama). Po ataskaitos laisvųjų 

imtynių atstovas treneris Z. Komskis paklausė, kodėl toks skirtingas lėšų 

paskirstymas imtynių sporto šakoms, taip pat iškilo taškų skaičiavimo sistemos 

klausimas. Buvo prieita nuomonės, kad taškų skaičiavimo sistema, už kurią yra 

skiriamos finansinės injekcijos, turi būti pateikta internetiniame tinklalapyje ir 
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visiems viešai prieinama. V. Mizgaitis pasiūlė, kad jau už taškus skirtos lėšos gali 

būti perskaičiuojamos LIF viduje, pavyzdžiui, kas metus, arba pagal poreikį. Taip pat 

V. Mizgaitis teigė, kad taškai jau yra paskaičiuoti trejiems metams į priekį, todėl bus 

labai sunku padėti laisvosioms imtynėms.  

  

NUTARTA: Balsuojant dėl LIF finansinės ataskaitos už 2013 metus tvirtinimo balsai 

pasiskirstė: ,,už” 24, ,,prieš” 3, ,,susilaikė” 13, ,,nebalsavo” 3. 

 

 

3. SVARSTYTA: LIF prezidento rinkimai. K. Dobrovolskas kviečia kandidatus 

prisistatyti. Vienbalsiai nutarta neriboti kandidatų prisistatymo laiko. Kandidatai į 

LIF prezidento postą: 

- Valentinas Mizgaitis; 

- Vladimir Mataitis. 

Pirmasis savo kandidatūrą pristatė V. Mizgaitis. Jis yra ilgametis Lietuvos 

kariuomenės sporto klubo viršininkas, šiuolaikinės penkiakovės prezidiumo narys, 

rankinio pasaulyje žinoma asmenybė. 1975 m. tapo pasaulio jaunimo čempionu. 

V. Mizgaitis į trenerio V. Paleckio repliką, kurioje jis išreiškė nepasitikėjimą 

kandidatu, nes jis yra statytinis, atsakė, kad jį palaiko sportininkai M. Ežerskis, 

A. Kazakevičius, L. Adomaitis ir kiti, ir tik jų prašymu jis kandidatuoja į LIF 

prezidento pareigas. Kandidatas išdėstė savo vadovavimo LIF gaires, teigė, kad reikia 

mažinti LIF administracinį aparatą, aktyviau dalyvauti ES projektuose. V. Mizgaitis 

teigė, kad jo vadovavimo metu bus sukurti –GR-FS-FW- komitetai, kuriuose bus 

aptarinėjami einamieji klausimai, bendraujama su kiekvienu komitetu individualiai. 

Taip pat kandidatas išreiškė norą, kad LIF būtų trys viceprezidentai – kiekvienai 

sporto šakai individualiai. 

Rinktinės trenerių vardu treneris M. Ežerskis padėkojo V. Mizgaičiui už jau 

nuveiktus darbus imtynių labui ir išreiškė nuomonę, kad šis kandidatas tinkamiausias 

suvienyti imtynių bendruomenę. A. Kazakevičius teigė, kad V. Mizgaičio kandidatūra 

padės suvienyti įvairių imtynių stilių atstovus į vieną šeimą. 

 

Konferencijos metu buvo pasiūlyta V. Mataičio kandidatūra. Bet konferencijos 

eigoje kandidatas atsiėmė savo kandidatūrą, ir teigė, kad nėra tinkamai pasiruošęs 

rinkimams. V.Mataičio kandidatūrą pristatė imtynių pasauliui nusipelnęs treneris 

A. Vaitkevičius, kuris teigiamai apibūdino kandidatą. 

 

R. Matijošaitis kreipėsi į konferencijos dalyvius ir primygtinai laisvųjų imtynių 

atstovų prašė atiduoti savo balsą už V. Mizgaitį. „Vardan imtynių ateities Lietuvoje 

privaloma ieškoti kompromisų ir vengti konfrontacijų“ – sakė jis.  

Z. Komskis pritarė V. Mizgaičio kandidatūrai ir paragino balsuoti visus dalyvius 

už šį kandidatą. Taip pat pasidžiaugė graikų-romėnų imtynininkų pergalėmis ir vylėsi, 

kad naujasis LIF prezidentas skirs pakankamai dėmesio laisvosioms imtynėms. 

A. Gribojedov teigė, kad naujojo LIF prezidento pagrindinis tikslas būtų surengti 

suaugusiųjų pasaulio čempionatą Lietuvoje. O moterų imtynėms A. Gribojedov 

pažadėjo padėti asmeniškai. 
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Prezidiumo narys G. Dambrauskas teigė, kad laisvųjų imtynių atstovai turi 

aktyviau dirbti savo regionuose, ten ruošti aukšto meistriškumo sportininkus, o tada 

jau kalbėti apie sporto centrus. 

Treneris V. Fiodorovas teiravosi V. Mizgaičio, kas turi siųsti sportininką į 

pasaulio ar Europos čempionatus? Ar tai turi daryti LIF? V. Mizgaitis paaiškino, kad 

šiuo metu netikslinga į tokio lygio čempionatus vežti suaugusiųjų rinktinei 

atstovaujančių laisvųjų imtynių atstovų, o vertėtų koncentruotis į jaunimą. 

Treneris V. Paleckis teiravosi V. Mizgaičio, kaip bus sprendžiamas klausimas dėl 

finansinių ataskaitų? Kandidatas paaiškino, kad reikia samdyti nepriklausomą 

auditorių ir problemos išspręstos. 

Treneris V. Žibutis teiravosi dėl premijų skyrimo treneriams už auklėtinių 

rezultatus? V. Mizgaitis paaiškino, kad viskas remiasi į lėšas ir teigė, kad reikės tartis. 

Treneris V. Grišius teiravosi kandidato, ar laisvosioms imtynėms bus pakankamai 

skirta dėmesio? Išreiškė poziciją, kad laisvosioms imtynėms reikia ne vien finansinio 

palaikymo, bet ir valdžios užnugario rajonų centruose. 

 

 NUTARTA: LIF prezidentu išrinktas V. Mizgaitis - ,,už” 43 balsai.  

V. Mizgaitis padėkojo LIF nariams už vieningą pasitikėjimą ir pažadėjo visiems 

glaudų bendradarbiavimą. 

 

4. SVARSTYTA: LIF įstatų keitimas. 
1.1. punkto papildymas:  svarstyta įtraukti ir kitus FILA pripažintus stilius. 

Įstatuose pasiūlyta pripažinti teisę LIF vykdyti imtynių specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo renginius: seminarus, konferencijas, stažuotes. 

LIF įstatuose pasiūlyta numatyti: LIF nario, nario dalyvio ar su LIF susijusio 

asmens atsakomybę už įstatuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą reglamentuoja 

LIF drausmės statutas. 

LIF įstatuose pasiūlyta numatyti: siūloma, kad Generalinis sekretorius-iždininkas 

būtų skiriamas prezidiumo. 

LIF įstatuose pasiūlyta numatyti: kandidatas į LIF prezidentus savo kandidatūrą 

privalo pateikti prezidiumui 30 dienų iki konferencijos. 

LIF įstatuose pasiūlyta numatyti: etikos komisija organizuoja ir atlieka LIF narių, 

narių dalyvių ar su LIF susijusių asmenų drausmės pažeidimų tyrimą. 

LIF įstatuose pasiūlyta numatyti: jeigu komisijos pirmininkas dėl kokių nors 

priežasčių negali eiti savo pareigų arba yra nusišalinęs nuo kokių nors pareigų 

atlikimo, laikinai jo pareigas eina pavaduotojas ar kitas komisijos narys, kurio 

kandidatūrai pritaria dauguma komisijos narių, o jeigu toks nepaskiriamas – 

vienas iš prezidiumo narių, kurio kandidatūrai pritaria prezidiumo narių dauguma. 

LIF įstatuose pasiūlyta numatyti, kad Revizijų ir etikos komisija atliktų tik etikos 

komisijos funkcijas, o LIF finansinių ataskaitų teisingumas būtų tikrinamas 

profesionalaus auditoriaus. 

 

Teisininkas A. Chudenkovas pristatė Drausmės statuto projektą konferencijos 

dalyviams ir naujai išrinktam LIF prezidentui. A. Chudenkovas siūlė vadovautis 

FILA drausmės statuto nuostatomis. Naujai išrinktas prezidentas su šiuo projektu 

pasiūlė neskubėti ir pažadėjo duoti atskiras rekomendacijas šiam projektui. 
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NUTARTA: LIF įstatus pakeisti pagal pateiktus pasiūlymus, patvirtinant naują 

įstatų redakciją – balsuota ,,už” 28, ,,prieš” 0, ,,susilaikė” 0, ,,nebalsavo” 15.  

 

4. SVARSTYTA: LIF einamieji klausimai, diskusijos.  

 

LIF jubiliejaus proga įteikė apdovanojimą N. Ilkevičiui – pasaulio veteranų 

čempionui, jis savo ruoštu padėkojo už finansinę paramą D. Čepauskui. Taip pat LIF 

apdovanojo Lietuvos Respublikos Prezidentės padėka nusipelniusius trenerius.  

Konferencijoje pasisakė FILA imtynių už diržų komiteto pirmininkas G. Vileita. 

Jis LIF pasiūlė bendradarbiavimo sutartį. Teigė, kad turi būti įteisintas šių juridinių 

vienetų bendradarbiavimas. Aiškino, kad jų tikslas yra dirbti kartu su LIF po FILA 

vėliava, ir siūlo būti kartu kaip tarptautine imtynių federacija. Naujai išrinktas 

prezidentas teigė, kad šis klausimas yra prezidiumo narių kompetencijos lygmens, 

todėl jis paliekamas atviras. 

Vyko diskusijos dėl geriausio ar populiariausio metų sportininko rinkimų 

sistemos. Taip pat diskusijos dėl 2014 metų Lietuvos čempionato, kuriame mieste jis 

turėtų įvykti.  

A. Gribojedov pasiūlė prieš 2014 metų Lietuvos čempionatą surengti tarptautinį 

teisėjų seminarą Lietuvoje, nes pastaruoju metu keitėsi imtynių taisyklės, todėl tai būtų 

didelė patirtis Lietuvos arbitrams. 

 

 

PRIDEDAMA:  

LIF veiklos ataskaita už 2013 metus; 

LIF finansinė ataskaita už 2013 metus; 

2014-01-30 LIF ataskaitinėje konferencijoje dalyvavusių asmenų sąrašas. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                            Karolis Dobrovolskas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                   Giedrė Jasiūnaitė 

 


