
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJOS 

ATASKAITINĖS  KONFERENCIJOS PROTOKOLAS  

2012-03-28 Nr.  

Vilnius 

 

Visuomeninės organizacijos (teisinė forma - asociacija nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų 

įstatymo 18 str.) „Lietuvos imtynių federacija“ identifikavimo kodas – 290686330, buveinė - 

Žemaitės g. 6, Vilnius. Konferencija įvyko 2012-03-27 Lietuvos imtynių federacijos (toliau - LIF) 

buveinės adresu.  

 

Konferencijos pirmininkas – Darius Čepauskas 

Konferencijos sekretorė - Valda Mikalkėnaitė 

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas – Edvardas Malyška. 

 

 

Darbotvarkė: 

 

1. LIF veiklos ataskaita už 2011 metus  

Pranešėjas - LIF prezidentas Darius Čepauskas 

2. Finansinė ataskaita už 2011 m.  

Pranešėjas - LIF prezidentas Darius Čepauskas 

3. LIF viceprezidento rinkimai (graikų-romėnų imtynės) 

Pranešėjas - LIF prezidentas Darius Čepauskas 

4. Teisėjų komisijos pirmininko rinkimai 

Pranešėjas - LIF prezidentas Darius Čepauskas 

5. Dėl LIF garbės ženklų ir apdovanojimų nuostatų 

Pranešėjas - LIF generalinis sekretorius Paulius Daumantas 

6. LIF narystės mokestis 

Pranešėjas - LIF prezidentas Darius Čepauskas 

7. Atstovavimas LTOK, FILA, CELA - kandidatūrų aptarimas 

 Pranešėjas – Paulius Daumantas  

8. Dėl trenerių komisijos įsteigimo 

Pranešėjas – treneris Saulius Liaugminas 

9. Atsakymai į klausimus 

 

Konferencijoje dalyvavo 25 asmenys, iš jų turintys balso teisę - 22 LIF nariai, atstovaujantys 

pagrindinius imtynių sporto centrus miestuose ir rajonuose, sporto mokyklų ir klubų atstovai, garbės 

nariai. Kvorumas yra.  

 

Edvardas Malyška konferencijos buvo išrinktas skaičiuoti balsus. 

  

LIF Prezidentas Darius Čepauskas pristatė Konferencijos darbotvarkę, į kurią pasiūlė įtraukti 

šiuos papildomus klausimus: 

1. Teisėjų komisijos pirmininko rinkimai 
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Pranešėjas - LIF prezidentas Darius Čepauskas 

2. Dėl LIF apdovanojimų 

Pranešėjas - LIF generalinis sekretorius Paulius Daumantas 

3. LIF narystės mokestis 

Pranešėjas - LIF prezidentas Darius Čepauskas 

Treneris Saulius Liaugminas taip pat pasiūlė įtraukti klausimą dėl trenerių komisijos įsteigimo. D. 

Čepauskas pasiūlė konferencijai patvirtinti naują 8 klausimų darbotvarkę. 

NUTARTA: vienbalsiai nutarta patvirtinti konferencijos darbotvarkę. 

 

1. Prezidentas konferencijai pristatė LIF veiklos ataskaitą už 2011 metus. (ataskaita pridedama). 

Po ataskaitos pristatymo treneris Vidas Paleckis pasiūlė prezidentui ne tik ruošti ataskaitas, bet taip 

pat supažindinti visą imtynių kolektyvą su savo veiklos vizija. 

 

Prezidentas įsipareigojo aprašyti savo viziją ir ją viešai pristatyti iki š. m. gruodžio 31 dienos.  

 

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinti LIF veiklos ataskaitą už 2011 metus. 

  

2. LIF revizijos ir etikos komisijos pirmininko Edvardo Malyškos patvirtintą finansinę ataskaitą už 

2011 m. pristatė Darius Čepauskas (ataskaita pridedama). Prezidentas taip pat paminėjo, jog LIF 

kartu su Baltarusijos imtynių federacija 2011 metais teikė paraišką dalyvauti Europos sąjungos 

finansuojamame projekte „Joint sport events and wrestling sport promotion among children by 

strengthening Lithuania and Belarus Wrestling Federations cross-border cooperation“. Tačiau dėl 

didelės konkurencijos paraiška atrankos nepraėjo.  

 

LIF taip pat dalyvavo renginiuose, skirtuose pristatyti/reklamuoti sporto šaką bei pritraukti naujų 

sportininkų. Renginiai vyko prekybos centre  „Ozas“ ir „Siemens arenoje“. 

 

R. Bagdonas paklausė ar yra likę 2012 metams pinigų iš 2011 m. finansavimo. D. Čepauskas atsakė, 

jog yra likę tik įsiskolinimai.  

 

G. Dambrauskas pasiteiravo kaip sekasi likviduoti ankstesnių metų skolas. D. Čepauskas patikino, 

jog skolos yra likviduojamos, dėl biudžetinio finansavimo tvarkos jau ir šiais metais yra 

susidariusios skolos, tačiau jos bus grąžintos.  

 

D. Čepauskas pasiūlė balsavimu patvirtinti pristatytą finansinę ataskaitą.  

NUTARTA: 2011 m. finansinė ataskaita patvirtinta vienbalsiai. 

 

3.  LIF viceprezidento rinkimai (graikų-romėnų imtynės). Prezidentas D. Čepauskas informavo 

jog praėjusios konferencijos metu iš LIF graikų-romėnų imtynių viceprezidento pareigų paties 

prašymu vienbalsiai buvo atstatydintas Augenijus Abarius.  

 

D. Čepauskas konferencijai pasiūlė į šią poziciją Giedriaus Dambrausko kandidatūrą.  
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G. Dambrauskas trumpai prisistatė konferencijos dalyviams, kaip savo pagrindinę darbo kryptį 

nurodė bendravimą-bendradarbiavimą su rajonų sporto organizacijose dirbančiais imtynių treneriais, 

sporto centrų bei mokyklų  vadovais.  

 

NUTARTA: Giedrius Dambrauskas vienbalsiai išrinktas LIF viceprezidentu (graikų-romėnų 

imtynės). 

 

4. Teisėjų komisijos pirmininko rinkimai. D. Čepauskas padėkojo šias pareigas ėjusiam Artūrui 

Ševelkovui. Kadangi siekiamybė – atskirti teisėjo darbą nuo trenerio, Prezidiumo posėdžio metu 

buvo svarstomi kiti galimi kandidatai užimti šią poziciją. Konferencijai siūloma Albino Sodaičio 

kandidatūra. A. Sodaitis išmano šį darbą, turi patirties.  

 

A. Sodaitis prisistatydamas paminėjo, jog jo darbo gairės: teisėjo ir trenerio darbo atskyrimas, taip 

pat surasti veiklaus jaunimo, buvusių imtynininkų, kurie norėtų teisėjauti, turėtų tam laiko ir mokėtų 

keletą užsienio kalbų. 

 

Taip pat A. Sodaitis priminė, jog š. m. gegužės 10 dieną yra planuojamas teisėjų seminaras.  

 

NUTARTA: Albinas Sodaitis vienbalsiai išrinktas LIF teisėjų komisijos pirmininku. 

 

5. Dėl LIF apdovanojimų. LIF generalinis sekretorius Paulius Daumantas konferencijos dalyviams 

pristatė LIF garbės ženklų ir apdovanojimų nuostatus, kuriuose numatyta skyrimo tvarka.  

 

NUTARTA: vienbalsiai nutarta patvirtinti LIF garbės ženklų ir apdovanojimų nuostatus. 

 

6. LIF narystės mokestis. D. Čepauskas pristatė klausimą pradėdamas nuo to, jog iki šiol už narystę 

LIF nebuvo renkamas mokestis. Tačiau reikia nuo socialistinės santvarkos pereiti prie kapitalistinės, 

kur nemokamų paslaugų nebūna.  Nario mokestis gali būti arba simbolinis, arba toks, kad padengtų 

organizacijos išlaikymo kaštus. Kadangi LIF kaštus dengia rėmėjai, tad LIF narystės mokesti turėtų 

būti simbolinis: vienkartinis stojamasi mokestis – 100 Lt, metinis narystės mokestis – 100 Lt.   

 

LIF nario mokestis įvestų drausmės ir finansinės tvarkos. Esami nariai stojimo mokesčio nemoka. 

Taip pat nuo mokesčių atleidžiami garbės nariai. Įvedus minėtus mokesčius LIF papildomų 

paslaugų, kurios nėra išvardintos Įstatuose, neteiks.  

 

Treneris Renatas Dijokas paklausė ar nebūtų galima atidėti šio sprendimo, nes reikia pranešti savo 

klubų, pirminių organizacijų nariams.  

 

NUTARTA: LIF viešai paskelbs šį klausimą. Kitos konferencijos metu bus balsuojama dėl 

stojamojo ir metinio nario mokesčio.  

 

7. Atstovavimas LTOK, FILA, CELA - kandidatūrų aptarimas. Paulius Daumantas informavo 

konferencijos dalyvius, jog į tarptautines imtynių organizacijas CELA bei FILA, o taip pat Lietuvos 

olimpinį komitetą LTOK nuo nacionalinės federacijos turi būti deleguojami oficialūs asmenys, 
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kuriems suteikiama minėtose organizacijose atstovavimo bei balsavimo teisė. LIF atstovus minėtose 

organizacijose turi patvirtinti konferencija. Lietuvos imtynių federacijos Prezidiumo siūlymu LIF 

atstovauti minėtuose organizacijose turėtų prezidentas Darius Čepauskas ir prezidiumo narys 

Andrejus Gribojedovas.  

NUTARTA: vienbalsiai patvirtinta, jog Lietuvos imtynių federacijai LTOK, CELA bei FILA 

organizacijose atstovaus prezidentas Darius Čepauskas ir prezidiumo narys Andrejus Gribojedovas.  

 

8. Dėl trenerių komisijos įsteigimo. Treneris S. Liaugminas pasiūlė LIF įsteigti dar vieną komisiją 

– trenerių. Komisijos funkcijos: trenerių darbo vertinimas, patariamas balsas, atstovavimas 

treneriams federacijoje.   

 

D. Čepauskas pasiūlė šį klausimą svarstyti prezidiumo posėdyje, kadangi trenerių komisijos 

įsteigimas nekeičia Įstatų. Iki kito prezidiumo posėdžio S. Liaugminas turėtų paruošti komisijos 

nuostatus.  

 

NUTARTA: balsų dauguma (1 susilaikė) nutarta trenerių komisijos steigimo klausimą pavesti 

nuspręsti prezidiumui.  

 

9. 2011 m. didžiausias sportinis pasiekimas – Manto Knystauto iškovota II vieta Europos jaunimo 

imtynių čempionate. Už šį pasiekimą LIF vienkartiniais piniginiais prizais apdovanojami: 

Mantas Knystautas – 2 000 Lt, 

Olegas Antoščenkovas – 750 Lt, 

Artūras Ševelkovas – 750 Lt. 

 

 

PRIDEDAMA: 

1) Konferencijos dalyvių sąrašas; 

2) LIF 2011 metų veiklos ataskaita; 

3) Finansinė ataskaita už 2011 metus; 

4) LIF narių informavimo apie Konferenciją duomenys. 

 

 

Pirmininkas     Darius Čepauskas 

 

 

 

Sekretorė     Valda Mikalkėnaitė 


