
 

LSŽF prezidento veiklos ataskaita už 2021 metus 

 Pateiktos visos AMS programos ataskaitos ministerijai už 2020 metus.  

 Kreiptasi į AM dėl spiningavimo varžybų Rėkyvos ežere – leidimas nesuderintas. 

 Pateikta nauja 2021 metų AMS programa ministerijai. 

 Derinimas su FIPS del poledinės pasaulio čempionato atšaukimo (pandemija) 

 Seminaro teisėjams ruošimas, derinimas. Atšaukta dėl pandemijos. 

 Covid 19 taisyklių varžyboms kūrimas. 

 Visų Lietuvos čempionatų forminimas pagal Covid 19 taisykles, AMS sportininkų sąrašai 

paskelbti viešai kiekvienai disciplinai. Judėjimas tarp savivaldybių.  

 Lietuvos čempionato nuostatų visų disciplinų derinimas, paskelbimas. Atskiras susitikimas su 

Plūdinės sportininkais dėl nuostatų. 

 LSŽF VK susirinkimai – 3 posėdžiai. 

 Gautos AMS programos lėšos, sutarčių ir sąmatos derinimas, pasirašymas. 

 Sporto įstatymo projekto derinimas su Federacijų sąjunga. 

 Federacijų sąjungos visuotinis susirinkimas. 

 Federacijos ataskaitos Lietuvos sporto centrui ir Vilniaus savivaldybei. 

 Rinktinės narių vakcinacija. 

 Vyko 2021 metų LSŽF konferencija. 

 Dalyvavimas J. Virbicko premijos vertinimo komisijoje. 

 Lietuvos čempionatų varžybų protokolų rinkimas ir paskelbimas. 

 Narystės mokesčių rinkimas, sumokėjimas. 

 LSŽF naujų vėliavų gamyba. 

 AMS programos sąskaitų apmokėjimai (ištisus metus). 

 Apsilankymas karpių, plūdinės, spiningo Lietuvos čempionatuose. 

 Sutarčių su disciplinomis sudarymas, pasirašymas. 

 Civilinio draudimo Lietuvos čempionatui paieška. 

 Raštai, prašymai ir kiti susirašinėjimai dėl leidimo rengti spiningo varžybas Kauno mariose. 

 Pasiruošimas poledinės žūklės pasaulio čempionatui: leidimas iš Šiaulių savivaldybės, derinimas 

su ledrogėm, kvietimai trečioms šalims, vizos trečioms šalims per ministeriją, įvažiavimai į 

Lietuvą Covid 19 laikotarpiu rinktinėms tik su ministro patvirtinimu (rinktinių sąrašai), 

duomenų pildymas pasienio tarnybos svetainėje, daugelio klausimų derinimas su FIPSed. 

 Klausimo dėl sportininkų licencijų nuo 2022 metų derinimas su visomis disciplinomis, 

viešinimas. 

 Metinių ataskaitų teikimas ministerijai, registrų centrui. 

 Su Federacijos žinia surengta Lietuvos čempionato (visų disciplinų)  23 etapai.  Sudarytos 

plūdinės, feederio nacionalinės rinktinės ir klubai, kurie dalyvavo pasaulio čempionatuose.  

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas – Tomas Būdas. 

 

 

  

 

 

 

 

 


