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Lietuvos sambo federacija    

Juridinio asmens kodas: 191927648 

Adresas: Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius 

 

LIETUVOS SAMBO FEDERACIJOS EILINIO VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2022 m. balandžio 2 d., Druskininkai 

 

Visi Lietuvos sambo federacijos nariai įstatuose nustatyta tvarka buvo tinkamai ir laiku informuoti apie 

visuotinio susirinkimo darbotvarkę, laiką ir vietą.  

 

Susirinkime dalyvauja 30 narių (viso -37, tuo momentu registruoti nariai), dalyvių sąrašas (priedas 2 

lapai) pridedamas.  

 

1. LSF prezidento Eduardo Rudo sveikinimo žodis Visuotinio ataskaitinio susirikimo 

dalyviams. 

2. Procedūriniai klausimai: 

2.1. Susirinkimo pirmininku išrinktas LSF viceprezidentas, Saulius Trečekauskas, 

sekretoriumi – karim Muradov (visuotinu pritarimu); 

2.2. Mandatų komisiją sudarė: Saulius Trečiakauskas, Stanislovas Kulikauskas, Gita 

Čečienė, Pirmininkas – Saulius Trečekauskas, patvirtinta visuotionu pritarimu. 

Balsų skaičiavimo komisijai vadovavo  visuotinu pritarimu patvirtintas, Stanislovas 

Kulikauskas. 

2.3. Darbotvarkė ir reglamentas patvirtinta – bendru sutarimu. Nutarta: -sukeisti vietomis 

8 ir 7 klausimus; įteerpti klausimą dėl vyr trenerų rinkimų, pasisakymams skirti po 2 min. 

2.4. Susirinkimo sekretoriumi išrinktas – Karim Muradov, redakcinei komisijai vadovauja 

Saulius Trečekauskas – bendru sutarimu. 

2. 5. Mandatinė komisija pranešė, kad susirnkime balso teisėmis dalyvauja trisdešimt 

(išduotų mandatų skaičių - 31 iš 37 (trisdešimt septynių) LSF registruotų narių. Patvirtinta 

- visuotiniu pritarimu. 

 

3. Federacijos prezidiumo ataskaita apie 2021 m. veiklą. Pranešėjas prezidentas Eduardas 

Rudas 

Balsuota: už – ..31., prieš – ....0....., susilaikė – .....0.......... 

Nutarta: LSF prezidento ataskaitą už 2021 metus vertinti - teigiamai 

 

4. Revizijos komisijos ataskaita pristatė revizijos komisijos narys Robertas Mikalauskas. 

Balsuota: už – ..31., prieš – ....0....., susilaikė – .....0.......... 

Nutarta: revizijos komisijos ataskaitą už 2021 metus tvirtinti. 
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5. Dėl 2021 m. Federacijos veiklos ir biudžeto projektų. Pranešėjas prezidentas Eduardas 

Rudas 

Kalbėjo:  Saulius Trečekauskas, J.Tilvikas 

Balsuota: - už – ..31., prieš – ....0....., susilaikė – .....0.......... 

Nutarta: LSF veiklos kryptims ir sąmatos projektui 2021 m. – pritarti. 

 

6. Dėl renginių Lietuvoje        

Kalbėjo: karim Muradov, Eduardas Rudas, L Saulius Trečekauskas 

Balsuota: visuotinu pritarimu 

Nutarta: dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose pavesti spręsti prezidiumui, kai bus 

patikslintas tarptautinių renginių  kalendorius ir priklausomai nuo tarptautinio klimato 

pasaulyje. Lietuvos renginius tikslinti priderinant prie Tarptautinių renginių pakeitimų. 

Stebėti kaip keisis politinė situacija pasaulyje. 

 

7. Kiti klausimai 

 

7,1. Vyr. trenerių rinkimai rinkimai.  

Kalbėjo: Eduardas Rudas, Saulius Trečekauskas, Jonas Tilvikas, Gita Čėčienė 

Balsuota - už – 30, prieš – 0, susilaikė – 1  

Nutarta: Lietuvos rinktinės treneriais patvirtinti - Joną Tilviką (suaugusiųjų), o jaunių ir jaunimo 

– Stanislovą Kulikauską. 

7,2. LSF mokesčių dydžio tikslinimas 

Kalbėjo: Eduardas Rudas, Saulius Trečekauskas, Gita Čėčienė, Jonas Tilvikas, 

Balsuota - už –50 EUR prabalsavo 8, už 70 EUR -17, už 100 EUR -6) 

Visuotiniu pritarimu LSF Licencijos mokestį palikti tą patį (10 EUR mokant iš anksto ir 15 EUR 

mokant vietoje). Ir imti 10 EUR startinį varžybų mokestį. 

 Nutarta: LSF klubo nario mokestį padidinti iki 70 EUR, Licencijos mokestį nekeisti, o 

varžybose dar imti starto mokestį. 

7,3. Priimtas žinion Adrijaus Kupsto pasisakymas dėl etikos ir pagarbos vienas kitam varžybų metu. 

7,4. Dianos Arlauskaitės pasisakymas dėl papildomos išmokos teisėjams, pagal teisėjų kategorijas. 

7,5. Sauliaus Trečekausko pasisakymas, dėl SAMBO ateities, šiuo sunkiu laikmečiu. Kalbėjo Kęstutis 

Smirnovas. Siūlyta stebėti politinę situaciją, situaciją Europos federacijoje ir FIAS, skambintis kitom 

federacijom, aiškintis FIAS poziciją, gal būt parengti bendrą raštą Europos federacijai. Suaktyvinti 

ESŠSF veiklą.    

Priedai: 

Priedas Nr. 1 – Pranešimas apie eilinį LSF visuotinį susirinkimą (1 lapas) ir jo pateikimą nariams 

patvirtinantys dokumentai (lapai); 

Priedas Nr. 2 – Visuotiniame Lietuvos sambo federacijos susirinkime dalyvavusių narių sąrašas (2 lapai); 

Pirmininkavo        Saulius Trečekauskas  

Sekretoriavo     Karim Muradov 
 


