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 Atsakydami į Jūsų rašte/kreipimesi išdėstytus teiginius ir klausimus informuojame, kad LBF 

vadovybei nėra suprantamas Jūsų kreipimesi išdėstytas niekuo nepagrįstas „susipriešinimo“ faktorius. 

Maloniai atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad iki šio momento daugiau nei vienas LBF narys nesikreipė į LBF 

vadovybę su analogiškais ar panašiais klausimais ir teiginiais.  

Tuo pačiu atsakome į klausimus, kurie išdėstyti jūsų kreipimesi: 

1. Lietuvos boulingo lygų reglamentai ir Lygos valdymo struktūra teisiškai sureguliuoti galiojančiuose 

Lietuvos boulingo federacijos norminiuose dokumentuose. Jie yra veikiantys, galiojantys ir teisėti. 

Pagal Lietuvos boulingo lygos nuostatus, lygai vadovauja Lygos komisaras. Lygos komisaras - 

asmuo, LBF Valdybos paskirtas vadovauti LBL varžyboms. LBL komisaro funkcijos pavestos LBF 

Generaliniam sekretoriui LBF Valdybos posėdžio, įvykusio 2019-10-12, sprendimu, siekiant 

efektyviau vykdyti LBF funkcijas, tinkamai atstovauti boulingo sporto interesus Lietuvos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijoje, Lietuvos sporto federacijų sąjungoje, kitose šalies ir užsienio sporto 

organizacijose bei taupant LBF lėšas. LBL varžybos – LBF organizuojamos ir jos pavedimu įgaliotų 

asmenų vykdomos klubinės komandinės boulingo varžybos. Kadangi komisarą skiria LBF Valdyba, 

tai jis Valdybai ir atsiskaito.  

2. Naujasis lygų formatas boulingo bendruomenei buvo pristatytas 2020 metų liepos 25 dieną. Visi 

norintys galėjo dalyvauti ir užduoti klausimus. Klausimai, o taip pastabos ir pasiūlymai naujam Lygų 

žaidimo formatui galėjo būti teikiami pakankamai ilgą laiką LBF ir oficialiais kanalais, kadangi 

buvo viešai paskelbti susipažinimui LBF interneto svetainėje. Maloniai primename, kad „seno 

formato“ LBL Lietuvoje vyko jau beveik 20 metų, ir, LBF Valdybos, siekiančios įgyvendinti LBF 
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Strategiją, padidinti šios sporto šakos patrauklumą ir populiarumą, nuomone, yra kiek pasenęs. 

Pradžioje buvo kovojama dėl 2 taškų per 6 partijas, po to įvyko pakeitimas ir buvo kovojama dėl 14 

taškų per 6 partijas. Nors vykdant šį pakeitimą taip pat buvo abejojančių (turbūt niekas nenorėtų 

grįžti prie 2 taškų). Manome, kad šis pakeitimas dar labiau sudomins, intriguos Lygos komandas, 

įneš įdomumo, strategijos, taktikos į komandų žaidimą. Naujas formatas parengtas ir paruoštas 

naudojantis Europos boulingo lyderiaujančių šalių (Švedijos, Danijos, Norvegijos) lygų pagrindu. 

Tokio formato lygose dalyvauja ir žinomiausi PBA žaidėjai, iš to galima spręsti, kad formatas 

įdomus. Toks formatas skatins komandų kapitonus labiau strateguoti, skirstant žaidėjus į poras, 

darant keitimus. Manome, kad žaidėjams ir komandoms bus įdomiau rungtyniauti. Taškų 

skaičiavimo sistema taip pat įdomesnė ir labiau išlyginanti komandų galimybes. Be to, manome, kad 

tai ypač prisidėtų prie Lietuvos aukšto sportinio meistriškumo žaidėjų tobulėjimo, nes 

komandiniuose Europos ir Pasaulio čempionatuose visada žaidžiama su komandos draugais ant takų, 

kad galima būtų pasitarti kaip keičiasi takai, strateguoti žaidimą, kad žaidėjai nemaišytų vienas 

kitam, o padėtų ir t.t.. 

Su visa pagarba Jums, primename, kad LBF aukščiausias valdymo organas (konferencija) 

išrinko LBF vadovaujančius asmenis konferencijoje, tuo pačiu išreiškė pasitikėjimą jų veiksmams 

ir įgaliojo veikti LBF vardu. Primename, kad Lygų formatą tvirtina LBF Valdyba, o ne 

konferencija, tad nematome pagrindo traukti į darbotvarkę klausimų ir apkrauti konferencijos narius 

tokių klausimų svarstymu ir diskusijoms. 

3. Lietuvos boulingo įstatai buvo patvirtinti praeitoje LBF konferencijoje. LBF vadovybė privalo 

vadovautis galiojančiais įstatais. Konferencija turi teisę įpareigotį bet ką parengti naują įstatų 

redakciją ir pateikti ją tvirtinti konferencijai. Šiuo atveju mums yra nesuprantamas ir, manome, jog  

neetiškas ir LBF šmeižiantis Jūsų teiginys dėl manipuliacijų konferencijos narių balsais. Prašome 

pateikti konkrečius pavyzdžius kur, kas ir kuo manipuliavo. LBF vadovybė, išnagrinėjusi Jūsų 

pateiktą informaciją, imsis visų įmanomų teisėtų veiksmų ir priemonių, kad užkardyti Jūsų minimus 

veiksmus. 

4. Pritariame Jūsų siūlymui „revizuoti“ LBF dokumentus ir kviečiame Jus asmeniškai, savanoriškai 

prisijungti ir/ar prisidėti prie šių darbų atlikimo. Savanoriškumas ir iniciatyvumas bei bendras darbas 

vardan kilnaus tikslo – vertinamas ir skatinamas. Tuo pačiu informuojame, kad jau buvo peržiūrėti 

kai kurie ankstesnių LBF Valdybų patvirtinti nutarimai, tačiau, sutinkame, kad darbų tikrai dar yra. 

Šie darbai jau yra numatyti LBF Valdybos tolimesnėje veikloje. Pritariame pasiūlymui įpareigoti 

naują LBF Valdybą atlikti esamų dokumentų auditą, sukurti kompetetingą darbo grupę, į kurią, 

tikimės, prisijungsite ir Jūs, pavesti jai atlikti reikalingas korektūras bei apsvarstyti sutarties su 

teisininku sudarymo galimybes atsižvelgiant į LBF planuojamą biudžetą. 



 

 

5. Informuojame, kad LBF Valdyba nuo paskyrimo posėdžiavo 10 kartų. Lietuvos boulingo federacijos 

Įstatų 30.3 punktas kuris sako, jog „Valdyba posėdžiauja ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, 

eilinius posėdžius šaukia Prezidentas“ – įgyvendintas. Valdybos posėdžiai buvo vykdomi nedelsiant, 

tik atsiradus svarstytiniems klausimams. Informaciniai pranešimai apie priimtus sprendimus buvo 

skelbiami LBF internetiniame puslapyje. Ateityje nauja LBF Valdyba į LBF internetinį puslapį galės 

įkelti ir posėdžių protokolus. Šiuo metu posėdžių protokolai archyvuojami kompiuterių aplankuose ir 

LBF sekretoriato duomenų bazėje. Pagal LR Asociacijų įstatymą ir LBF įstatus kiekvienas LBF 

narys turi teisę susipažinti su oficialiais asociacijos dokumentais. Kviečiame Jus kreiptis į LBF 

sekretorių, kuris suteiks Jums visą reikiamą informaciją. 

6. Nesuprantamas 6 klausimas. Sukonkretinus – pateiktume atsakymą.  

 

 

 

Su pagarba –  

 

LBF valdybos pirmininkas        Vaidotas Baranauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos boulingo federacija, Įm.k.191920664, sąsk. Nr.: LT 477300010002247185 AB Swedbank 


