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LBF valdybos metinė veiklos ataskaita už 2021-2022 metus 

 

2022-08-29 

 

Per ataskaitinius 2021-2022 metus LBF valdyba įvairiais klausimais posėdžiavo 15  

kartų (40 % dažniau nei 2019-2020 m. ataskaitiniu laikotarpiu ir 6,67 % dažniau nei 2020-

2021 m. ataskaitiniu laikotarpiu).

1. 2021-09-13 

2. 2021-10-18 

3. 2021-11-19 

4. 2021-12-15 

5. 2022-01-10 

6. 2022-02-25/2022-02-26 

7. 2022-03-03/2022-03-04 

8. 2022-03-31/2022-04-01 

9. 2022-04-08 

10. 2022-04-14/2022-04-15 

11. 2022-04-19/2022-04-20 

12. 2022-06-11 

13. 2022-06-20 

14. 2022-07-30/2022-07-31 

15. 2022-08-17 

Valdybos posėdžiai buvo vykdomi iškarto atsiradus svarstytiniems klausimams. Siekiant 

efektyvinti LBF valdybos darbą, valdybos posėdžiai buvo rengiami nuotoliniu būdu. 

Informaciniai pranešimai apie priimtus sprendimus buvo skelbiami LBF internetiniame 

puslapyje, o valdybos posėdžių protokolai su priedais buvo talpinami LBF internetinio 

puslapio polapyje „Valdybos protokolai“. Valdybos posėdžių protokolai, patvirtinti 

valdybos pirmininko parašu, archyvuojami asmeninių kompiuterių aplankuose. 

Valdybos nariai (LBF valdybos metinės veiklos ataskaitos už 2021-2022 metus 

pristatymo dieną einantys valdybos nario pareigas) ataskaitiniu laikotarpiu valdybos 

posėdžiuose dalyvavo sekančiai: 

1. Andrius Pelakauskas – 11 iš 11 (100 % lankomumas), LBF valdybos narys nuo 

2021-12-30; 

2. Emilija Perminaitė – 11 iš 11 (100 % lankomumas), LBF valdybos narė nuo 2021-

12-30; 

3. Erikas Jansonas – 14 iš 15 (93,3 % lankomumas); 

4. Linas Sasnauskas – 15 iš 15 (100 % lankomumas); 

5. Raimondas Narušis – 14 iš 15 (93,3 % lankomumas). 

Kvorumas pasiektas 15 iš 15 (100 %) vykdytų valdybos posėdžių. 
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Pagrindiniai LBF Valdybos nutarimai 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu LBF Valdyba parengė ir priėmė svarbius LBF veiklos 

dokumentus - Lietuvos boulingo lygos komisaro bei LBF generalinio sekretoriaus darbo 

reglamentus, buvo parengtas LBF Valdybos darbo reglamento projektas, kuris teikiamas 

Konferencijai tvirtinti. Šie dokumentai parengti siekiant užtikrinti tinkamą bei sklandžią 

LBF veiklą, atskirti darbo funkcijas, veiklas, teises ir pareigas.  

Ataskaitiniu laikotarpiu LBF Valdyba delegavo Lietuvos atstovus į svarbiausius Europos 

bei pasaulio boulingo renginius – IBF Super WC, ECC 2021, EMC 2022, EWC 2022, ESBC 

2022. 

LBF Valdyba, reaguodama į prasidėjusį karą Ukrainoje, 2022-03-01 kreipėsi į EBF su 

reikalavimu uždrausti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti EBF 

organizuojamuose renginiuose ir varžybose. Sulaukus ir kitų šalių boulingo federacijų 

pritarimo, EBF priėmė sprendimą drausti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti 

EBF varžybose. 

Nuo 2022-04-01 iš LBF generalinio sekretoriaus bei Lietuvos boulingo lygų komisaro 

pareigų pasitraukus Tomui Čepuliui, bei nutrūkus sutarčiai tarp LBF ir MB „Diga 

Consulting“, LBF valdyba bei LBF prezidentas pasidalino bei perėmė generalinio 

sekretoriaus funkcijas – užtikrino LBF valdybos posėdžių darbotvarkių bei protokolų 

sklandų rengimą bei viešinimą, apskaitos vedimą, žaidėjų licencijų išdavimo koordinavimą 

ir vykdymą, sezono mokesčių rinkimą, renginių vietų bei apdovanojimų užsakymą, LBČ 

rėmėjų paiešką, pasiskirstė bei užtikrino kokybišką LBL 2021-2022 m. sezono teisėjavimą, 

bendru sutarimu vykdė kitas funkcijas, esančias generalinio sekretoriaus kompetencijų 

ribose. 

LBF valdybos narė Emilija Perminaitė LBF vadybos sprendimu nuo 2022-04-01 iki 

2022-05-15 ėjo LBL komisarės pareigas ir užtikrino sklandų sutrumpinto 2021-2022 m. 

LBL sezono organizavimą. 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerijos sprendimu 

atlikus Lietuvos Respublikos Sporto įstatymo pakeitimus, buvo pradėtas LBF finansinių 

ataskaitų auditas ir pateikta auditoriaus išvada. 

 

Renginiai 

 

Nors dėl COVID-19 pandemijos rengiant kasmetinius LBF organizuojamus boulingo 

renginius (LBL ir LBČ)buvo susidurta su iššūkiais, bendru LBF valdybos darbu pavyko 

pilna apimtimi įgyvendinti užsitęsusį 2019-2020 m. LBL sezoną (pasibaigusį 2022 m. 

vasario mėnesį). 

Iš karto po 2019-2020 m. LBL sezono buvo operatyviai parengti sutrumpinto formato 

2021-2022 m. LBL sezono nuostatai bei A, B ir C lygų reglamentai, sėkmingai įgyvendintas 

sutrumpintas LBL sezonas trijų turų sistema per kiek daugiau nei du mėnesius. LBL 

varžybose pirmą kartą išbandytas „Baker“ formatas, sulaukęs nemažai teigiamų atsiliepimų 

iš LBL dalyvaujančių komandų. Tai paskatino LBF valdybą svarstyti galimybę rengti dar 

vieną kasmetinį boulingo renginį, kuriame daugiau dėmesio būtų skiriama būtent šiam 

formatui. Parengtas LBF Taurės projektas, kuris teikiamas LBF Konferencijai vertinti su 

siūlymu LBF Taurės varžybas įtraukti į metinį LBF renginių planą. 

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdytas Lietuvos boulingo čempionatas 2022, kuris vyko 

gegužės 15-15 ir 21-22 dienomis, Klaipėdoje. Šalies pirmenybėse dalyvavo 56 dalyviai – 

t.y. penktadaliu daugiau, nei 2021 metais (46). LBČ 2022 rėmėjų dėka renginio anonsai buvo 

girdimi ir matomi Klaipėdos „Akropolio“ radijo stotyje bei stenduose, tai didino boulingo 

sporto žinomumą, pritraukė žiūrovų. Atsižvelgiant į jau antrus metus iš eilės besikartojančias 

LBČ formato įgyvendinimo problemas (pagrindinė to priežastis - žmogiškųjų išteklių 
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trūkumas) bei labai įtemptą varžybų tvarkaraštį (2022 m. LBČ metu net nebebuvo laiko 

surengti apdovanojimų ceremoniją) LBF valdyba svarstys galimybes LBČ rengti ne per du, 

o per keturis savaitgalius (kiekvienai įskaitai atskirai). 

Po sėkmingo sutrumpinto LBL sezono formato ir matant poreikį rengti dar daugiau 

varžybų, kilo idėja surengti LBF Taurės varžybas, buvo parengti naujo formato turnyro 

nuostatai ir reglamentas. 

 

Konferencijos pavestų nutarimų vykdymo vertinimas per ataskaitinį laikotarpį 

 

2021-12-30 neeilinės konferencijos metu LBF valdybai buvo pavesta ieškoti ir pasiūlyti 

sprendimus dėl tolimesnės LBF Revizijos komisijos veiklos tęstinumo bei atlikti galimybių 

analizę ir kainų vertinimą dėl LBF veiklos dokumentų nepriklausomo teisinio vertinimo 

(audito). Kadangi Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerijos sprendimu 

atlikus Lietuvos Respublikos Sporto įstatymo pakeitimus, nuo š. m. teikiant prašymus gauti 

finansavimą aukšto meistriškumo programoms įgyvendinti yra privalomas praėjusių 

kalendorinių metų finansinių ataskaitų auditas ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatyta tvarka pateikta nepriklausomo auditoriaus išvada, LBF kasmet (pradedant šiemet) 

privalės atlikti nepriklausomą finansinių ataskaitų auditą. LBF sudarė sutartį su auditą 

atliekančia įmone), kuri ir pateiks ataskaitas ir išvadas. Šis sprendimas ne tik leis LBF ir 

toliau sėkmingai teikti prašymus finansavimui gauti, bet ir užtikrins ilgalaikį LBF veiklos 

skaidrumą.  

 

Valdybos veiklos vertinimas per ataskaitinį laikotarpį 

 

COVID-19 pandemijai valdyti taikyti ribojimai, netikėtas generalinio sekretoriaus bei lygų 

komisaro pasitraukimas, įtemptas renginių tvarkaraštis, reikalingi greiti, bet ne mažiau 

teisingi organizaciniai sprendimai kėlė daug iššūkių ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau 

bendromis jėgomis pavyko juos įveikti. Žinoma, LBF valdybai vis dar trūksta labiau 

struktūrizuoto, organizuoto darbo, pasiskirstymo kuruojamomis sritimis, iniciatyvumo iš 

visų be išimties valdybos narių, tačiau turiu pasidžiaugti, kad absoliučia dauguma 

diskutuojamų klausimų sugebame pasiekti vieningą nuomonę ir požiūrį, nusimatyti 

veiksmus užduočiai įvykdyti ir ją įgyvendinti. Tą parodo ir balsavimai LBF valdybos 

darbotvarkės klausimais, didžiosios dalies esamų Valdybos narių atsakingas požiūris į savo 

pareigas. Todėl LBF valdybos veiklą 2021-2022 m. ataskaitiniu laikotarpiu vertinu 

teigiamai. 

 

Valdybos siūlymai, skirti tolimesniam LBF veiklos vertinimui kitam ataskaitiniam 

laikotarpiui 

 

1. LBF valdybos narių dalyvavimas posėdžiuose. Per ataskaitinį laikotarpį 

vykstančiuose LBF valdybos posėdžiuose kvorumą pasiekti visuose LBF Valdybos 

posėdžiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

LBF Valdybos pirmininkas       Erikas Jansonas 
 


