
 

LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJOS 
VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
2020-04-08 

Vilnius 

 
Posėdis vyksta nuotoliniu būdu, per facebook programėlę – messenger. Posėdyje  dalyvauja 4 (keturi) LSŽF 

VK nariai: Tomas Būdas, Alvydas Žibas, Povilas Užkuraitis, Darius Jakiūnas. Kvorumas yra, sprendimai teisėti. 

Darbotvarkė: 

1. 2020 metų Aukšto meistriškumo sporto programos (toliau AMS) pristatymas; 

2. Sprendimas dėl AMS lėšų paskirstymo; 

3. LSŽF narių sąrašo atnaujinimas; 

4. LSŽF vykdomojo komiteto siūlymas dėl nario mokesčio; 

1. Programos pristatymas 

Valstybės biudžeto lėšos skirtos pagal ,,Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo 

valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą" (patvirtintas LRV nutarimu 2020-02-05 Nr.85). 

 Lietuvos sportinės žūklės federacija pateikė paraišką su visais reikiamais 16 dokumentų. Pagrindiniai 

dokumentai, pagal kuriuos skiriamos valstybės lėšos yra šie: 

Viso prašyta skirti suma - 110 tūkst. Eur. 

Įvertinus visų federacijų pateitus duomenis apie sportininkų pasiektus rezultatus atitinkamose tarptautinėse 

aukšto meistriškumo sporto varžybose,  Nacionalinių aukšto meistriškumo sporto varžybų sistemoje 

dalyvaujančių sportininkų skaičių,  Organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos rezultatus,  LR ŠMSM 

2020 m. kovo 27 d. Nr. V-460 įsakymu Lietuvos sportinės žūklės federacijai skirta 31 947 Eur.  

Lėšų skirta: 

 27 371 Eur. (85.6 %) - už sportininkų pasiektus rezultatus tarptautinėse sporto varžybose 2016-2019 

metais; 

 4 457 Eur.(14 %) - už nacionalinių sporto varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičių; 

 119 Eur.(0.4 %) - už organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos rezultatus. 

Už sportininkų pasiektus rezultatus tarptautinėse  varžybose buvo skirta 1718,5 balų (27 371 Eur.), 

atitinkamai: 

Rungtis Balai Procentai 

Poledinė 0 0 

Plūdinė 132,9 7,8 

Dugninė 0 0 

Kastingas 0 0 

Karpių žūklė 903,53 52,4 

Spiningas 682,07 39,8 

 
1718,5 100% 



 

LSŽF sportininkų skaičius nacionalinėse varžybose – 291 (4 457 Eur.). 

Aukšto meistriškumo sporto varžybų pavadinimas 

 

Sportininkų skaičius aukšto meistriškumo sporto 

varžybose 

Moterys Vyrai 

Lietuvos čempionatas 5 278 

Lietuvos jaunimo čempionatas 0 8  

Lietuvos jaunių čempionatas 0  0 

 

2. Sprendimas dėl AMS lėšų paskirstymo 

Vadovaujantis LSŽF 2017-04-06 ataskaitinės-rinkiminės konferencijos sprendimu, nuo 2018 m. kiekvienai 

sekcijai turėjo būti skiriama po 500 Eur, likusi suma skirstoma pagal rezultatus. Bet 2018 metų AMS 

programos biudžetas buvo paskirstytas sekančiai: 30 % sumos – visoms disciplinoms vienodomis dalimis, 70 

% - pagal uždirbtus balus EČ ir PČ varžybose. 

2019 metais federacijai lėšos iš AMS programos neskirtos. 

2020 m. skiriamas valstybės biudžeto lėšas (31 947 eur.) LSŽF vykdomasis komitetas paskirstė sekančiai:  

5299 eur. - LSŽF poreikiams (atlyginimas vadovui ir buhalterei);  

26643 eur. - 30 % sumos skirti disciplinoms už pasiekimus tarptautinėse varžybose, 70 % sumos skirti 

vienodomis dalimis visoms disciplinoms tarptautinėms varžyboms ir nacionaliniams čempionatams. 

 

Sumos už pasiekimus pasaulio ir Europos čempionatuose ir 2020 metų sumos tarptautinėms varžyboms 

skiriamos tik tuo atveju, jei disciplina vyksta į šių metų pasaulio ar Europos čempionatą. 

3. LSŽF narių sąrašo atnaujinimas. 

LSŽF VK sprendimu (2020-02-04) į federaciją priimtas naujas narys – Lietuvos fiderio asociacija. 

LSŽF VK balsavo dėl narių, kurie nutraukia veikla federacijoje: Vilniaus žvejų klubas ,,Žuvelė“ (pačiam 

prašant), Šiaulių sportinės žūklės klubas ,,Fortūna“ (nesumokėti nario mokesčiai) 

Prabalsuota vienbalsiai už minėtų narių narystės nutraukimą LSŽF veikloje. 



LSŽF VK nutarė sustabdyti Kastingo disciplinos veiklą Federacijoje ryšium su tuo, kad disciplina neorganizuoja 

nacionalinių čempionatų, nedalyvavo 2019 metais pasaulio bei Europos čempionatuose, to neketina daryti ir 

2020 metais bei kastingo disciplina nėra sukūrusi juridinio vieneto, kuris būtų atsakingas už šios disciplinos 

priežiūrą, atskaitomybę bei plėtrą. 

LSŽF narių sąrašas bus atnaujintas po Konferencijos ir paskelbtas federacijos svetainėje www.sportinezukle.lt 

4. LSŽF Vykdomojo Komiteto siūlymas dėl nario mokesčio. 

LSŽF VK teikia pasiūlymą Konferencijai: metinis nario mokestis – 300 eur. (neatsižvelgiant į nario statusą, t.y. 

visiems nariams vienodas mokestis).  

 

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas -  Tomas Būdas 

 

 

    

 

 

http://www.sportinezukle.lt/

