
LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJOS 
VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
2021-01-26 

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. Federacijos narių narystės sustabdymas dėl nesumokėto nario mokesčio. 

2. Nuo 2021 metų nario mokestis privalo būti sumokėtas iki LSŽF metinės Konferencijos. 

3. Atrankos į rinktinę kriterijų aptarimas; 

4. Varžybų nuostatai: Poledinės žūklės disciplina varžybų nuostatus privalo pateikti iki gruodžio 1 

dienos. Kitos disciplinos (plūdinė, spiningas, karpis, muselė, feederis, jūra) iki kovo 1 dienos 

einamiems metams. 

5. Aukšto Meistriškumo Sporto (AMS) Seminaras sportinės žūklės varžybų organizatoriams ir 

teisėjams. 

6. Vizija - Sportininkų licencijavimas nuo 2022 metų. 

7. Kiti klausimai: nauji nariai. 

1. SVARSTYTA. Remiantis LSŽF konferencijos sprendimu nario mokesčiai už 2020 metus turėjo būti 

sumokėti iki 2020 metų gruodžio 31 dienos. Visi nariai apie tai buvo informuoti kelis kartus el. paštu. 

Iki nustatytos datos nario mokesčių nesumokėjo: Druskininkų sportinės žūklės klubas, Žūklės klubas 

''FIDERIS'', Kauno apskrities sportinės žūklės klubas "MEKNĖ", Alytaus miesto žūklės klubas 

"MEŠKERĖS BROLIAI", Asociacija žvejų klubas "ZVEJYS.LT".  

 Vyko diskusija, kuriuo įstatų punktų remtis: ar sustabdyti narystę (4.8.), ar pašalinti iš federacijos 

narius, kurie nesumokėjo nario mokesčio (4.9.3.).  Vykdomasis komitetas nerado narystės sustabdymo 

priežasčių, todėl rėmėsi įstatų 4.9.3.(d) punktu. 

NUTARTA. Prabalsuota vienbalsiai.  Iš Federacijos narių pašalinti šie juridiniai asmenys: Druskininkų 

sportinės žūklės klubas, Žūklės klubas ''FIDERIS'', Kauno apskrities sportinės žūklės klubas "MEKNĖ", 

Alytaus miesto žūklės klubas "MEŠKERĖS BROLIAI", Asociacija žvejų klubas "ZVEJYS.LT".   

2. SVARSTYTA. Remiantis LSŽF Konferencijos (2020-05-28) sprendimu primename, kad nario 

mokesčiai (300 eur.) už 2021 metus privalo būti sumokėti iki šių metų metinės Konferencijos, kuri 

planuojama kovo arba balandžio mėnesį. 

3. SVARSTYTA. Dėl nacionalinių rinktinių atrankos kriterijų tarp sportininkų vyksta daug diskusijų, 

todėl federacija siekia, kad šie kriterijai būtų apibrėžti kuo paprasčiau ir aiškiau. Atrankos kriterijai 

neturėtų remtis senais pasiekimais ar rezultatais. Reikėtų remtis vienerių arba dviejų pastarųjų metų 

rezultatais.  

4. SVARSTYTA. LSŽF Konferencijos (2020-05-28) sprendimas. Poledinės žūklės disciplina varžybų 

nuostatus privalo pateikti iki 2021 m. gruodžio 1 dienos. Kitos disciplinos (plūdinė, spiningas, karpis, 

muselė, feederis, jūrinė žūklė) iki 2021 m. kovo 1 dienos. Sportininkai privalo turėti galimybę planuotis 

sezono startus.  Dėl pandemijos varžybų grafikai gali keistis, tai yra pakankama priežastis keisti varžybų 

grafikus. Taip pat nuostatuose turi būti nustatyta konkreti data, kada bus suformuotos nacionalinės 

rinktinės. 

5. SVARSTYTA. Kaune, (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) 2021 metų, balandžio 14 

d. 14.00 val., planuojamas Aukšto meistriškumo sporto (AMS) seminaras sportinės žūklės varžybų 

organizatoriams ir teisėjams. Seminaro metu dalinsimės patirtimi, nusibrėžime ateities planus. Bus 



pranešimas dopingo tema, apie tai, kaip elgtis sportininkui per dopingo testus; ką būtina žinoti 

gydytojui išrašius vaistus; ar kava, cola, alkoholis gali turėti pasekmių dopingo testui; kokie terminai 

turi praeiti po tam tikrų vaistų vartojimo; ar nereceptiniai vaistai gali būti dopingas; kas  padaroma 

netyčia ir gali įtakoti dopingo testui. Pranešimą skaitys antidopingo agentūros atstovė Rima Valentienė.  

6. SVARSTYTA. Sportininkų licencijavimas nuo 2022 metų. Šis projektas buvo planuojamas sekantiems, 

2022 metams, palaipsniui informuojant sportininkus apie naujovę, bet Vykdomasis komitetas siūlo 

projektą įgyvendinti šiais metais. 

 Projekto vizija: 

a) Aukšto meistriškumo sportinės žūklės sportininkų virtualus registras federacijos puslapyje; 
b) Sudarant Sportininkų sąrašą rengiamasi atitikti naują Sporto įstatymą;  
c) 30 eurų metinį mokestį reikia susimokėti iki pirmo etapo starto po registracijos į varžybas; 
d) sportininkas turės teisę startuoti Lietuvos čempionate bet kokioje disciplinoje; 
e) kandidatuoti į LT rinktinę, LT čempionato prizininkus; 
f) sportininkas bus oficialiai pripažintas federacijos, kad yra Aukšto Meistriškumo sportininkas; 
g) sportininkas bus oficialiai pripažintas ir pagerbtas Federacijos, kad yra laimėtojas ar prizininkas 

atitinkamoje disciplinoje; 
h) federacija turės duomenis apie sportininką, todėl greitai ir efektyviai galės išrašyti reikalingus 

leidimus laisvam judėjimui, vakcinavimui ir pan.; 
i) sportininkų reitingavimo sistema; 
 

Lėšos už licencijas būtų panaudotos:  

 visų prizininkų apdovanojimams (taurėms, medaliams), sezono pabaigoje surengiant 
bendrą visų disciplinų apdovanojimų ceremoniją; 

 teisėjų atlygiams;  
 naujų projektų finansavimui; 
 sporto veiklos sutartims su nacionalinių rinktinių nariais; 
 projekto administravimui. 

 
NUTARTA. Galutinį sprendimą dėl sportininkų licencijų priims LSŽF konferencija kovo arba balandžio 
mėnesį. 
 
7. SVARSTYTA.  FIPSed patvirtino kelias naujas disciplinas ir jau šiais metais vyks nauji pirmieji 
pasaulio čempionatai (method feeder, upėtakiai tvenkiniuose, gatvės spiningas, spiningas iš kajakų). 
Lietuvoje pradėjo kurtis naujos asociacijos, kurios jau dabar pareiškė norą stoti į Federaciją.  Mūsų 
įstatai skelbia, kad naujai registruotus Registrų centre juridinius asmenis galime priimti į Federaciją tik 
po vienerių jų veiklos metų. Todėl lauksime naujų narių prašymų sekančiais metais, tuo pačiu 
Federacija sudarys sąlygas netrukdomai dalyvauti naujoms disciplinoms pasaulio čempionatuose. 2019 
metais įkurta Muselinės žūklės asociacija irgi pareiškė norą būti federacijos nariu, sprendimas bus 
priimtas remiantis federacijos įstatais. 
 
 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas -  Tomas Būdas. 

  

 

 

 


