
 

LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJA 
Įmonės kodas: 191935171 

Adresas: Ţemaitės 6, LT-03117, Vilnius 

 

 

KONFERENCIJA 
Vilnius, 2022-03-10 

 

Konferencija vyksta 2022 metais, kovo 10 dieną, 17 valandą adresu: Green hotel, Pilaitės pr.20, Vilnius. 

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

bei paskelbta LSŢF svetainėje www.sportinezukle.lt  

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

Konferencijoje dalyvauja 10 juridinių narių atstovai (iš 10) turinčių balsavimo teisę. Kvorumas yra, visi 

sprendimai teisėti.  

Konferencijos darbotvarkė 

1. Federacijos vadovo veiklos ir finansinė metinė ataskaita; 

2. Narystės mokesčiai; 

3. Naujų narių priėmimas; 

4. Teisėjų licencijos.  Seminarai teisėjams, kategorijos, galiojimo laikas, teisėjavimas LT 

čempionatuose tik su licencijom, atlygis teisėjams. 

5. Saugumo taisyklių, etikos kodekso ir kitų dokumentų tvirtinimas;  

6. Pinigai iš biudţeto, pagal AMS programą. 

7. Biudţeto lėšų padalinimas į disciplinų krepšelius; 

8. Biudţeto lėšų panaudojimas iš krepšelių tik pagal sąskaitas faktūras išrašytas federacijai iš paslaugos 

tiekėjo (ne asociacijos) ir 10 procentų asociacijų prisidėjimas; 

9. Dėl Tinca klubo dalyvavimo plūdinės ţūklės klubų pasaulio čempionate. 

10. Federacijos lygmenyje apibrėţti Lietuvos čemponate dalyvaujančių klubų skaičių, pvz. ne maţiau nei 

3 klubai vienoje disciplinoje.(Rolfo Bitino prašymu įtrauktas klausimas) 

http://www.sportinezukle.lt/


11. Federacijos lygmeniu rekomenduojama įtvirtinti, kad sportininkas, nedalyvaujantis Lietuvos 

čempionate, negali būti nacionalinės rinktinės nariu tais metais vykstančiame Pasaulio, Europos ar 

Pasaulio klubų čempionate (nors pagal praeitų metų rezultatus kandidatuoja į rinktinę). 

12.  Išimties atveju Lietuvos nacionalinės rinktinės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, 

pasiekę aukštus rezultatus kitų šalių ţūklės čempionatuose. 

13.  Jei Lietuvos čempionate nedalyvauja klubas (klubo komanda) - toks klubas negali tais metais 

dalyvauti ir Pasaulio klubų čempionate. 

1. 

LSŢF prezidentas Tomas Būdas pristatė finansinę ir veiklos ataskaitą. Ataskaitinis laikotarpis nuo 2021-01-

01 iki 2021-12-31.  

Finansinės ir veiklos ataskaitos paskelbtos viešai: https://www.sportinezukle.lt/2021-m/ 

 

Ataskaitoms pritarta vienbalsiai. 

2. 

Nario mokesčius (300 eur.) privaloma susimokėti iki 2022-05-01. Naujiems nariams stojamasis mokestis 

300 eur.  

LSŢF sumokėjo nario mokestį FIPSed – 900 eurų ir Federacijų sąjungos nario mokestį – 30 eur. 

Pateiktas prašymas įstoti į FIPS-MOUSHE, nario mokestį sumokės muselinės ţūklės disciplina. 

3. 

Dugninės meškerės metodo asociacija ir Lietuvos upėtakių sportinio gaudymo asociacija LUSGA pateikė 

prašymus įstoti į LSŢF. Šios asociacijos atsovauja naujas sportinės ţūklės disciplinas: FEEDER FREE 

STYLE METHOD ir TROUT AREA.  

Asociacijos atitinka LSŢF įstatų reikalavimus, todėl vienbalsiai buvo priimtas nutarimas priimti Dugninės 

meškerės metodo asociaciją ir Lietuvos upėtakių sportinio gaudymo asociaciją LUSGA į LSŢF narius. 

4. 

LSŢF nutarė nustatyti tvarkas sportinės ţūklės varţybų teisėjams. Nustatytos teisėjų kategorijos: I kategorija 

(pirma –aukščiausia); II kategorija (antra – vidutinė); III kategorija (trečia – ţemiausia). Visuose sportinės 

ţūklės Lietuvos čempionatuose nuo 2023 metų varţybose vyriausiais teisėjais galės būti tik turintys vieną iš 

trijų kategorijų. 

Teisėjų kategorijos bus patvirtintos po teisėjų kursų, kuriuos organizuos LSŢF. Pirmasis teisėjų kursas 

numatytas 2022 m. balandžio 7 dieną, kuriame bus patvirtinta tolimesnė tvarka. Sudarytas preliminarus 

teisėjų sąrašas, kuris sudarytas remiantis asociacijų pateiktais duomenimis. 

Teisėjų atlygių tarifus, kategorijas ir sporto veiklos sutartis tvirtins LSŢF prezidentas. 

https://www.sportinezukle.lt/2021-m/


5. 

Sportinės ţūklės varţybų saugumo taisyklės ir LSŢF etikos ir drausmės kodeksas laikinai lieka nepakeisti. 

Dėl daugelio pastabų nutarta minėtus dokumentus tobulinti ir įstatų nustatyta tvarka patvirtinti.  

Vienbalsiai nutarta dėl šių punktų: 

 Dėl saugumo taisyklių tobulinimo kreiptis specialistus. 

 Apdrausti civiliniu draudimu visus sportinės ţūklės Lietuvos čempionatų etapus. 

 

6. 

2022 metais iš valstybės biudţeto švietimo, mokslo ir sporto ministerija, pagal aukšto meistriškumo sporto 

programą Lietuvos sportinės ţūklės federacijai buvo skirta: uţ pasiekimus – 44608 eur. Uţ sportininkų 

skaičių -8086 eur . Uţ vadybą – 7285 eur. Viso – 59981 eur. 

7. 

Pristatytas disciplinų biudţeto krepšeliai 2022 metams, remiantis LSŢF VK posėdţio (2020-04-08) nustatyta 

formule. 

 

Vyko balsavimas, vienbalsiai pritarta disciplinų biudžeto krepšeliams. Taip pat pritarta, kad nuo 2023 

metų atskirai skirti lėšų Jaunimo ir/ar Moterų programai dalyvavimui EČ ir PČ. 

8. 

Konferencijos metu buvo išaiškinta tvarka, pagal kurią bus atsiskaitoma uţ suteiktas paslaugas, atitinkančias 

AMS programos aprašą. Biudţeto lėšų panaudojimas iš krepšelių tik pagal sąskaitas faktūras išrašytas 

Federacijai iš paslaugos tiekėjo. Atsiskaitymas tik negrynaisiais pinigais.  

9. 

Dėl Tinca klubo dalyvavimo plūdinės ţūklės klubų pasaulio čempionate.  



Nutarta: nėra jokių kliučių, klubui užėmusiam II vietą 2021 metų Lietuvos čempionate, dalyvauti 

2022 metų plūdinės žūklės klubų pasaulio čempionate už savo lėšas (be valstybės biudžeto 

finansavimo, nes finasavimas nėra įtrauktas į programą). 

10.  

Po diskusijos nepritarta pasiūlymui: Už – 1, prieš – 8, susilaikė – 1. 

11. 12. 13. 

Šiais dabotvarkės klausimais vyko diskusija, vieningai nesutarta, todėl rekomenduota vadovautis varţybų 

nuostatais. 

 

Susirinkimo pirmininkas – Tomas Būdas. 

Susirinkimo sekretorius – Darius Jakiūnas. 

Konferencijos dalyvių sąrašas (su balso teise) 

1. Lietuvos karpininkų asociacija, Mantas Staškus; 

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

3. Ţvejų klubas "ŢVEJO TRIBŪNA"  Saulius Mikalauskas (pagal įgaliojimą); 

4. Lietuvos poledinės ţūklės sporto asociacija, Darius Jakiūnas (pagal įgaliojimą); 

5. Lietuvos plūdinės ţūklės sporto asociacija, Alvydas Ţibas; 

6. Lietuvos fiderio asociacija, Vilius Bagdišanka. 

7. Ţūklės klubas "MERKYS", Vladimir Adelšin. 

8. Dugninės meškerės metodo asociacija, Justinas Balčius. 

9. Lietuvos upėtakių sportinio gaudymo asociacija LUSGA, Kęstutis Kovalenkovas. 

10. LSŢF prezidentas, Tomas Būdas. 

 

 

 

 

 


