
 

LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJA 
Įmonės kodas: 191935171 

Adresas: Ţemaitės 6, LT-03117, Vilnius 

 

KONFERENCIJA 
Kaunas, 2020-05-28 

 

Konferencija vyksta 2020 metais, gegužės 28 dieną (ketvirtadienis), 17 valandą adresu: Universiteto g. 

10, Akademijos miestelis, Kauno r. sav., Aleksandro Stulginskio universitetas, III rūmai. 

Apie konferenciją Lietuvos sportinės ţūklės federacijos (toliau LSŢF) nariai informuoti elektroniniu paštu 

bei paskelbta LSŢF svetainėje www.sportinezukle.lt  

Konferencijos darbotvarkė 

1. LSŢF veiklos ir finansinė ataskaita; 

2. LSŢF vykdomojo komiteto (toliau VK) sprendimai; 

3. Narystės mokesčiai; 

4. LSŢF Strateginio plano tvirtinimas; 

5. Lietuvos čempionato nuostatų aptarimas; 

6. Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimas; 

7. LSŢF prezidento ir finansininko atlyginimo tvirtinimas; 

8. LSŢF narių sąrašo atnaujinimas; 

9. 2020 m. Sportinės ţūklės Lietuvos čempionatai – tik dėl nacionalinių varţybų titulo, be atrankos į 

PČ ir EČ 2021 metams. (Rolfas Bitinas) 

10. Dėl SŢK ,,Tinca” manipuliavimo varţybų rezultatais ir galimo LSŢF etikos kodekso paţeidimo 

įvertinimas (pasisako Alvydas Ţibas) 

Bendru sutarimu patvirtintas Konferencijos pirmininkas – Tomas Būdas, sekretorius – Darius Jakiūnas. 

Konferencijoje dalyvauja 11 narių (iš 14) turinčių balsavimo teisę. Kvorumas yra, visi sprendimai teisėti.  

1. 

LSŢF prezidentas Tomas Būdas pristatė finansinę ir veiklos ataskaitą. Ataskaitinis laikotarpis nuo 2019-01-

01 iki 2019-12-31. 2019 metais federacijos disciplinos vykdė nacionalinius čempionatus bei atrankas į 

rinktines. Aukščiausi pasiekimai tarptautinėse varţybose – Sportinės poledinės ţūklės Lietuvos rinktinė tapo 

pasaulio čempionais Bulgarijoje, asmeninėje įskaitoje auksas (Gintas Balsevičius) ir bronza (Marius 

Jačiauskas), Sportinės ţūklės pūdine meškere Lietuvos rinktinė tapo Europos čempionais Airijoje, 

asmeninėje įskaitoje Tomas Buzas pelnė bronzos medalį.  

Ataskaitoms pritarta vienbalsiai. 

2. 

Konferencijai pateikta bei viešai paskelbta svetainėje sportinezukle.lt :  

http://www.sportinezukle.lt/


2019 m. rugpjūčio 20 dienos Konferencijos protokolas; 

2019 m. spalio 16 dienos LSŢF VK posėdţio protokolas; 

2020 m. vasario 4 dienos LSŢF VK posėdţio protokolas; 

2020 m. balandţio 8 dienos LSŢF VK posėdţio protokolas. 

Nuoroda: https://www.sportinezukle.lt/sertifikatai/ 

3. 

Narystės mokesčiai. 

Paskutiniai sprendimai dėl narystės mokesčių priimti 2017 metų Konferencijoje, kurioje buvo nutarta: 

Asocijuoti nariai ar atskiri kurie dalyvauja tarptautinėse varţybose moka 210 EUR mokestį (180 FIPS + 30 

LSŢF). Kiti nariai 30 EUR. 

Ryšium su tuo, kad Federacija iš nario mokesčių negali susimokėti FIPSed nario mokesčių, bei nėra lėšų 

federacijos sąskaitoje būtinosioms išlaidoms padengti, LSŢF Vykdomasis Komitetas teikia naują pasiūlymą 

Konferencijai: metinis nario mokestis – 300 eur. (neatsiţvelgiant į nario statusą, t.y. visiems nariams 

vienodas mokestis).  

Vyko diskusija dėl nario mokesčio dydţio, stojamojo mokesčio ir iki kada nario mokesčiai privalo būti 

sumokėti. 

Balsavimo rezultatai: 

Uţ – 9 

Susilaikė – 2 

 

Nutarta: Nuo šių metų nario mokestis visiems nariams – 300 eurų. Stojamasis mokestis- 300 eurų. Šių metų 

nario mokestį reikia sumokėti iki gruodţio 31 dienos. Nuo sekančių metų nario mokestis privalo būti 

sumokėtas iki LSŢF metinės Konferencijos. 

4. 

Konferencijai pateiktas ir prieš tai viešai paskelbtas bei nariams el.paštu išsiūstas LSŢF strateginis veiklos 

planas 2020 – 2024 metų laikotarpiui.  

Vyko balsavimas, vienbalsiai nutarta patvirtinti LSŽF strateginį veiklos planą 2020-2024. 

5. 

Sportinės ţūklės Lietuvos čempionato varţybų nuostatus pateikė visos disciplinos, išskyrus Muselinę ţūklę. 

Varţybų nuostatai skelbiami viešai federacijos svetainėje. Vyko diskusijos dėl Lietuvos čempionato svarbos 

karantino metu. Taip pat pasidalinta pastebėjimais, kad ne visoms disciplinoms galima pritaikyti vienodus 

atrankos į rinktinę kriterijus. Nenustatyti nuostatų pateikimo terminai ir atsakomybė.  

Vyko balsavimas: 

Uţ – 9 

Prieš – 2 

Nutarta: Nepateikus Federacijai iki nustatyto termino tinkamai uţpildytų varţybų nuostatų, kurie atitinka 

LR Sporto įstatymą bei aukšto meistriškumo sportą – bauda 10 % nuo paskirtos disciplinai pinigų sumos. 

Poledinės ţūklės disciplina varţybų nuostatus ateinančiam sezonui (gruodţio, sausio, vasario mėnesiams) 

https://www.sportinezukle.lt/sertifikatai/


privalo pateikti iki gruodţio 1 dienos. Kitos disciplinos (plūdinė, spiningas, karpis, muselė, feederis, jūra) iki 

kovo 1 dienos einamiems metams.  

 

6. 

LSŢF VK posėdis (2019-04-08) paskirstė Aukšto meistriškumo sporto programos lėšas Disciplinoms 

(rungtims) sekančiai: 

 

7. 

LSŢF įstatai skelbia: (6.2.9.) Konferencija nustato Prezidento ir Vykdomojo komiteto atlyginimą; 

Pasiūlymas: Prezidentui ir buhalterei skirti atlyginimui su mokesčiais iki 20 % nuo visų rūšių Federacijos 

finansavimo programų.  

Pasiūlymui pritarta vienbalsiai. 

8. 

Vienbalsiai patvirtintas naujas LSŽF narių sąrašas, kuris paskelbtas viešai federacijos svetainėje. 

Nuoroda: https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/05/Federacijos-nari%C5%B3-

s%C4%85ra%C5%A1as-2020.pdf 

9. 

Vyko diskusija dėl 2020 m. Sportinės ţūklės Lietuvos čempionatų. Dėl neeilinės situacijos pandemijos 

metu, atidėti kitiems metams visi pasaulio ir Europos čempionatai, todėl kilo klausimų dėl rinktinių atrankų į 

PČ ir EČ 2021 metams. Vieningos nuomonės nebuvo, disciplinų asociacijos pagal situaciją, kiekviena 

atskirai sprendţia kaip joms pasielgti, atsiţvelgdamos į:  

 sportinio teisingumo principus; 

 sportininkų tobulėjimo kokybę;  

 konkurencijos sudarymo sąlygas, 

 stipriausių rinktinių paruošimą 2021 metams. 

10. 

Lietuvos plūdinės ţūklės sporto asociacijos vadovas Alvydas Ţibas pateikė informaciją apie  SŢK ,,Tinca“ 

komandų manipuliavimą sporto varţybų rezultatais. 2019 metų Lietuvos  plūdinės sportinės ţūklės 

https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/05/Federacijos-nari%C5%B3-s%C4%85ra%C5%A1as-2020.pdf
https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/05/Federacijos-nari%C5%B3-s%C4%85ra%C5%A1as-2020.pdf


čempionato 5 etape SŢK ,,Tinca“, pakeitė dvi savo komandas tarpusavyje pilna sudėtimi, t.y. komanda 

Tinca1, anksčiau uţsitikrinusi 1 vietą čempionate, tapo komanda Tinca2, kuri pergalės atveju šiame etape 

galėjo uţimti 3 vietą sezono komandinėje įskaitoj, o Tinca 2 komanda tapo Tinca1. Tuo būdu buvo galima 

buvo paţeistas Sporto įstatymas ir LSŢF etikos kodeksas arba varţybų taisykles. 

LSŢF vadovas Tomas Būdas padarys šios situacijos analizę. Išvadas bei rekomendacijas pateiks Lietuvos 

plūdinės ţūklės sporto asociacijai. 

 

Susirinkimo pirmininkas – Tomas Būdas. 

Susirinkimo sekretorius – Darius Jakiūnas. 

Konferencijos dalyvių sąrašas (su balso teise) 

1. Druskininkų sportinės ţūklės klubas, Juozas Paulėkas; 

2. Lietuvos karpininkų asociacija, Mantas Staškus; 

3. Kauno apskrities sportinės ţūklės klubas "MEKNĖ", Jonas Jablonskis; 

4. Alytaus miesto ţūklės klubas "MEŠKERĖS BROLIAI", Vytautas Paškauskas; 

5. Lietuvos spiningautojų lyga, Darius Jakiūnas (pagal įgaliojimą); 

6. Asociacija ţvejų klubas "ZVEJYS.LT", Povilas Uţkuraitis (pagal įgaliojimą); 

7. Ţvejų klubas "ŢVEJO TRIBŪNA" Mantas Juknevičius (pagal įgaliojimą); 

8. Lietuvos poledinės ţūklės sporto asociacija, Rolfas Bitinas; 

9. Lietuvos plūdinės ţūklės sporto asociacija, Alvydas Ţibas; 

10. Lietuvos fiderio asociacija, Mantas Juknevičius. 

11. LSŢF prezidentas, Tomas Būdas. 

 

2020 m. gegužės 28 d. 

 

 

 


