
LIBTUVoS SacnnrATU FEDERACIJoS
Juridinio asmens kodas 291698620

Buveines registracijos adresas - Zemaites g. 6, Vilnius

2015-06-28 EILINIO RINKIMINIO WSUOTINIO NARIU SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2A15-A6-28, Vilnius

Susirinkimo vieta - vie5budio ,,Panorama" konferencijq sale, Sodq g. 14, Vilnius.
Susirinkimo pradLia- 13 val.00 min.

Lietuvos Sachmatq federacijoje yra 4l narys.

Dalyvauti susirinkime uZsiregistravo 2 8 nariai.
Kvorumas yra.

Visuotinio nariq susirinkimo darbotvarke:
I. Eilinio visuotinio federacijos nariry susirinkimo pirmininlut ir sekretoriaus rinkimai.

2. Balsavimo ir rinkimq tvarkos reglamento tvirtinimas-
3. 2014 mettyveiklos ataskaitos tvirtinimas.
4. 2014 met4finansin€s atskaitomybds tvirtinimas.
5. 2014 metq revizijos komisiios ataskaitos tvirtinimas-
6. Federacijos prezidento rinkimai nauiai 2 (dveiq) metq kadenciiai.

7. Federacijos tarybos (2 viceprezidentq ir 6 nariq) rinkimai naujai dvejtl met4 kadencijai.

8. Revizijos komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 met7 kadencijai.
g. Etikos bei giniq komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 metq kadenciiai.

10. Del sturtinio ir nari4 mokesii4.
I l. Nauios Lietwos sachmat4federacijos lstatq redakcijos svarstymas ir tvirtinimas.

I 2. Lietuvos i achmatq fe deracij o s Garb i s prezidento vardo sute ikimas.

13. Del Lietuvos iachmahqfederaciios narit4 paialinimo.

1. SVARSTYTA:
Eilinio visuotinio federacijos narit1 susirinkimo pirmininkt ir sekretoriaus rinkimai. /

Visuotinio nariq susirinkimo pirmininku si[lomas - Aleksandras iernovas, sekretoriumi - Arvydas

Baltrdnas.
Atviru balsavimu balsuojama uZ 5i pasiulym4.
Pasiulymas priimtas. Ur' - 26 nariai, prie5 - 0.

PRIIMTI SPRENDIMAI:
Susirinkimo pirmininku i5rinktas - Aleksandras Cernovas-
Susirinkimo sekretoriumi iSrinktas - Arlydas Baltriinas.

2. SVARSTYTA:
Balsavimo ir rinkimq Narkas reglamento tvirtinimas.
Balsq skaidiavimui pasiulya isrinkti balsq skaidiavimo komisijj i5 3 nariq: komisijos pirmininkas -

Zigm:asBitinas, komisijos du nariai - Alfonsas Kup5ys ir Sar[nas Sulskis.

Atviru balsavimu balsuojama uZ 5i pasiulym4.
Pasinlymas priimtas. Ur' - 28 nariai, prie5 - 0.



Pasi[lyta patvirtinti balsavimo ir federacijos organq rinkimq tvarkos reglament4.

Atviru balsavimu balsuojama uZ 5i pasiulym4.
Pasiulymas priimtas. UL - 28 nariai, prie5 - 0.

PRIIMTI SPRENDIMAI:
Balsq skaiiiavimui sudaroma balsq skaiiiavimo komisija i5 trijq narig: nariai - Sarunas Sulskis ir
Alfonsas Kup5ys, komisijos pirmininkas - Zigmas Bitinas, kuris skelbia balsg skaiiiavimo
rezultatus.
Patvirtintas balsavimo ir federacijos organq rinkimq tvarkos reglamentas.

3. SVARSTYTA: 2014 m. Liettnos iachmat4federacijos metinds veiklos ataskaitos tvirtinimas.

4. SVARSTYTA: 2014 m. metinds finansin,is atskaitomybes tuirtinimas.

5. SVARSTYTA: 2014 m. revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

Lietuvos Sachmatq federacijos visuotinio nariq susirinkimo dalyviai asmeni5kai supaZindinti su Lietuvos

Sachmatq federacijos (toliau dar vadinama ,,federacija") metines veiklos, metines finansines

atskaitomybes ir revizijos komisijos ataskaitomis ui. 2014 metus pateikiant kiekvienam nariui Siq

dokumentq kopijas.
Pirmininkaujantis ir federacijos prezidentas Aleksandras Cernovas pristate visuotinio susirinkimo nariams

federacijos 2AL4 met4 federacijos veiklos ataskait4 ir 2014 metq finansing atskaitomybg. Po Siq ataskaitq

pristatymo A. Cernovas atsake ! dalyviq pateiktus klausimus.
Revizijos komisijos pirmininkas Darius Zagorskis pristate revizijos komisijos ataskait4. Po pristatymo

Darius Zagorskis atsake i dalyviq pateiktus klausimus'

Atviru balsavimu balsuojam a uL 2014 m. metinds veiklos ataskaitos patvirtinim 4. VL - 28, prie5 - 0.

Atviru balsavimu balsuojam a uL. 20L4 m. metines finansin6s ataskaitos patvirtinim 4. UL - 23, priel

-0.
Atviru balsavimu balsuojam a uL, 2Al4 m. revizijos komisijos ataskaitos patvirtinim 4. AL - 28, priel -
0.

PRIIMTI SPRENDIMAI:
Patvirtinti 2014 m. Lietuvos Sachmatq
Patvirtinti 2014 m. Lietuvos Sachmatq

Patvirtinti 2014 m. Lietuvos Sachmatq

federacijos metinds veiklos ataskaitq.
federacijos meting finansing atskaitomybg.
federacijos revizijos komisijos ataskait4.

6. SVARSTYTA:
Federacijos prezidento rinkimai naujai dviejry met4 kndencijai.

Susirinkimo pirmininkas Aleksandras iernovas pasiDlo prezidento rinkimq klausimo svarstymui i5rinkti

laikin4 pirmininkaujanti Audriq Bitin4.
Atviru balsavimu balsuojama uZ 5! pasitrlyml.
Pasiulymas priimtas. UI' - 24, prie5 - 0.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
SprendZiant klausim4 d6l Lietuvos Sachmatg federacijos prezidento rinkimq visuotiniam nariq

susirinkimui laikinai pirmininkauja Audrius Bitinas.

Pradedami federacijos prezidento rinkimai naujai dviejq metq kadencijai.



Sifilomos kandidatfiros i federacijos prezidento post4. Federacijos nariai pasiulo dabartinio prezidento
Aleksandro iernovo kandidat[r4. Aleksandras iernovas sutinka kandidatuoti. Daugiau kandidatq i
federacij os prezidentus nera.

Kandidatas i federacijos prezidentus A. iernovas pristato susirinkimo nariams savo darbo galimose

prezidento pareigose naujai kadencijai vizrj4, po to atsako inariq klausimus.
Pirmininkaujantis A. Bitinas pasiiilo nusprgsti ar naujas federacijos prezidentas bus renkamas atviru ar

slaptu balsavimu.
Atviru tralsavimu balsuojama uZ 5i pasiulym4.
IJil, atvir4 tralsavim4 - 27 o uL, slaptq balsavimq - 0.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Nusprgsta prezident4 rinkti atviru balsavimu.

Atviru balsavimu balsuojama uZ Aleksandro ie.oooo kandidattrr4 i Lietuvos Sachmatq federacijos
prezidento post4 naujai 2 (dviejq) metr; kadencijai.
Ur, - 26, prie5 - 0.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Lietuvos Sachmatq federacijos prezidentu naujai 2 (dviejq) metg kadencijai i5rinkti dabartini
prezident4 Aleksandr4 Cernov4.

Pasibaigus prezidento rinkimams susirinkimo pirmininko pareigas toliau einaAleksandras iernovas.
Audriui B itinui padekota ui. laikin4 p irm in i nkavim 4.

7. SVARSTYTA:
8 federacijos tarybos nariq (6 nariq ir 2 viceprezidenttl rinkimai naujai 2 (dviejt) metq kndenciiai.

Aleksandras eernovas pasiulo 8 kandidatq f tarybos narius s4ra54:

l. Raimondas Paliulionis
2. Arvydas Baltrunas
3. Jonas Sidabras
4. Donatas Vaznonis
5. Josifas Bur5teinas
6. ZigmasBitinas
7. Laimonas KudZma
8. Gintautas Zybartas

Kiti susirinkimo dalyviai pasillo Siuos kandidatus itarybos narius:

9. Stasys Steponavidius
10. Vaidas Radziskas
11. Viktoras Galu5dak

Daugiau kandidatq pasiulymq i federacijos tarybos narius nera.

Msi kandidatai patvirtina savo sutikim4 kandidatuoti i federacijos tarybos narius.

Suformuojamas galutinis 11 kandidatq i federacijos tarybos narius s4ra5as:

1. Raimondas Paliulionis
2. Arvydas Baltrflnas



3. Jonas Sidabras
4. Donatas Vaznonis
5 Josifas Bur5teinas
6. Zigmas Bitinas
7. Laimonas KudZma
8. GintautasZybartas
9. Stasys Steponavidius
10. Vaidas Radziskas
11 . Viktoras Galu5dak
Pagal patvirtint4 rinkimq reglament4 tarybos nariai renkami tokia tvarka: del tarybos nariq rinkimo
balsuojama slaptai, i5 1l kandidatq s4raSo galima pasirinkti ir paZymeti 8 kandidatus, tarybos nariais

ilrenkami a5tuoni daugiausiai balsq gavg kandidatai. 15 i5rinktq tarybos nariq tokia padia tvarka renkami 2

viceprezidentai.

Pradedami tarybos nariq rinkimai, kuriuose renkami 8 federacijos tarybos nariai.
Vyksta slaptas balsavimas nariams uZpildant balsavimo biuletenius.
Balsq skaidiavimo komisijos pirmininkas paskelbia slapto balsavimo rezultatus:

1. Raimondas Paliulionis - ,,uL" 28 balsai. Kandidatas i5rinktas tarybos nariu.

2. Zigmas Bitinas -uL" 27 balsq. Kandidatas i5rinktas tarybos nariu.

3. Donatas Vaznonis - ,,uL" 26 balsq. Kandidatas i5rinktas tarybos nariu.

4. Jonas Sidabras - ,,uL" 26 balsq. Kandidatas i5rinktas tarybos nariu.

5. Arvydas Baltrunas - ,,uL" 21 balsq. Kandidatas isrinktas tarybos nariu.

6. Gintautas Zybafias - ,,u2" 20 balsq. Kandidatas i5rinktas tarybos nariu.

7. Josifas Bur5teinas - ,,uL" 18 balsq. Kandidatas i5rinktas tarybos nariu.

8. Vaidas Radziskas - ,,uL"17" balsq. Kandidatas iSrinktas tarybos nariu.

9. Vktoras Galu5dak -,,uL" 16 balsrl. Kandidatas nei5rinktas tarybos nariu.

10. Stasys Steponavidius -,,u2" 14 balsq. Kandidatas nei5rinktas tarybos nariu.

11. Laimonas KudZma - ,,DL" I I balsq. Kandidatas nei5rinktas tarybos nariu.

Balsq skaidiavimo komisijos protokolas del tarybos nariq rinkimq slapto balsavimo rezultatq

pridedamas.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Lietuvos Sachmatg federacijos tarybos nariais naujai 2 (dviejq) metg kadencijai i5rinkti:

1. Raimondas Paliulionis.
2. ZigmasBitinas.
3. Donatas Vaznonis.
4. Jonas Sidabras.

5. Arvydas BaltrDnas.

6. Gintautas Zybartas.
7. Josifas Bur5teinas.
8. Vaidas Radziskas.

Federacijos prezidentas A.iernovas pasi[lo pradeti viceprezidentq rinkimus ir po nariq diskusijrl

kandidatais ! viceprezidentus pasiDlo keturis tarybos narius: Raimund4 Paliulioni, Jon4 Sidabt1, Zigm7

Bitin4, Arvyd4 Baltrun4. Visi pasifllyti kandidatai sutinka kandidatuoti i viceprezidentus.

Kadangi kandidatuoj a ir Zigmas Bitinas, kuris yra i5rinktas balsavimo komisijos pirmininku, todel

viceprezidentq rinkimq klausimo svarstymo laikotarpiui laikinu balsavimo komisijos pirmininku

pasifiloma paskirti Sar[nq Sulski, o laikinu nariu - StasiKruZinausk4.



Atviru balsavimu tralsuojama uZ 5i pasinlym4.
Pasiulymas priimtas. UL, - 26 nariai, prie5 - 0.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Viceprezidentq rinkimq klausimo svarstymo laikotarpiui balsq skaiiiavimo komisijos primininku
skiriamas Sarfrnas Sulskis, laikinu nariu - Stasys KruZinauskas, Iikgs narys - Alfonsas Kup5ys.

Balsavimas viceprezidentq rinkimq klausimu vykdomas slaptu balsavimu i5 keturiq kandidatq paLymint
dvi labiausiai patinkandias kandidatfiras.
Vyksta slaptas balsavimas nariams uZpildant balsavimo biuletenius.
Balsq skaidiavimo komisijos pirmininkas pristato viceprezidentq rinkimq rezultatus:

1. Kandidatas Raimondas Paliulionis ,;)L" 24 balsq. Kandidatas i5rinktas viceprezidentu.
2. Kandidatas Jonas Sidabras ,,vL" 15 balsq. Kandidatas iSrinktas viceprezidentu.
3. Kandidatas Zigmas Bitinas ,,uL" 9 balsai. Kandidatas nei5rinktas viceprezidentu.
4. Kandidatas Arvydas Baltrtnas ,,uL" 4 balsai. Kandidatas nei5rinktas viceprezidentu.

Balsq skaidiavimo komisijos protokolas del viceprezidentq rinkimq slapto balsavimo
pridedamas.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Lietuvos Sachmatg federacijos viceprezidentais naujai 2 (dviejq) metq kadencijai
Raimondas Paliulionis ir Jonas Sidabras.

rezultatq

iSrinkti:

GALUTINIS SPRENDIMAS:
Lietuvos Sachmatq federacijos tarybq naujai 2 (dviejq) metg kadencijai sudaro:

l. Aleksandras Cernovas - prezidentas.
2. Raimondas Paliulionis * viceprezidentas.
3. Jonas Sidabras - viceprezidentas.
4. Zigmas Bitinas - tarybos narys.
5. Donatas Vaznonis - tarybos narys.
6. Anydas Baltrtrnas - tarybos narys.
7. Gintautas Zybartas - tarybos narys.
8. Josifas Bur5teinas - tarybos narys.
9. Vaidas Radziskas - tarybos narys.

8. SYARSTYTA:
Revizijos komisijos (pirmininkns ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 (dvieiQ met4 kadencijai.

Si[lomi kandidatai i federacijos revizijos komisijos narius ir pirmininko pareigas.

Buvo pasillytos trys kandidatDros i revizijos komisijos narius: Darius Zagorskis, Stasys KruZinauskas,

Stasys Steponavidius, o revizijos komisijos pirmininku pasiUlyta rinkti Dariq Zagorski. Daugiau

kandidatq nebuvo pasifilyta. Visi pasilllti kandidatai sutiko kandidatuoti.

Atviru tralsavimu balsuojama uZ 5i pasitlymq.
Pasiulymas priimtas. An - 22, priel - 0.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Lietuvos Sachmatq federacijos revizijos komisij4 naujai 2 (dviejq) metq kadencijai sudaro:

1. Darius Zagorskis. Revizijos komisijos pirmininkas.
2. Stasys KruZinauskas. Revizijos komisijos narys-
3. Stasys Steponavidius. Revizijos komisijos narys.



9. SVARSTYTA:
Etikos bei giniry komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 (dviejQ metq kndencijai.

Sillomi kandidatai i etikos bei gindq komisijos narius bei jos pirmininko pareigas.

Buvo pasi[lytos trys kandidaturos i etikos bei gindq komisijos narius: Antanas Zapolskis, Audrius Bitinas

ir Laimutis Solys, o pirmininku buvo pasifilytas Antanas Zapolskis. Daugiau kandidatq nebuvo pasillyta.
Visi pasifilyti kandidatai sutiko kandidatuoti.

Atviru balsavimu balsuojama uZ 5i pasiulym4.
Pasi[lymas priimtas: uil - 25, prie5 - 0.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Lietuvos Sachmatq federacijos etikos ir giniq komisij4 naujai 2 (dvejq) metq kadencijai sudaro:

1. Antanas Zapolskis. Etikos narys bei gindq komisijos pirmininkas.
2. Audrius Bitinas. Etikos trei giniq komisijos narys.
3. Laimutis Solys. Etikos bei gindg komisijos narys.

10. SVARSTYTA:
D,!l startinio ir nariq mokesiit4

Pasiiilyta patvirtinti naujus federacijos nario, stojamojo nario, licencijq, turnyrq dalyviq mokesdiq

federacijos paslaugq ikainius pagal pridedam4 s4ra54.

Atviru balsavimu balsuojama uZ 5i pasiulym4.
Pasiulymas priimtas: ut -23, prie5 - 0.

PRIIMTAS SPRBNDIMAS:
Patvirtinti naujus federacijos nario, stojamojo nario, licencijq i5davimo, turnyrq dalyvitl mokesdiq

federacijos paslaugq lkainiq dydZius pagal pridedam4 s4ra54.

11. SVARSTYTA:
Naujos Lietuvos iachmatqfederacijos jstatq redakcijos svarstymas ir tvirtinimas.

Pas i [l yta patvirtinti nauj 4 federacij os i statq red akcij 4.
Po nariq diskusijq Siuo klausimu pasiUlyta balsuoti uLtai, kad istatq redakcijos svarstymui bfitq su5auktas

neeilinis visuotinis nariq susirinkimas iki 2015 m. lapkridio 1 d.

Paskirti Lietuvos aklqjq sporto federacijos atstov4 Anatolijq Novikov4 atsakingu asmeniu uZ pasillymq
del lstatq surinkimo ir jq apibendrinimo medZiagos, kurios pagrindu bus galima svarstyti naujos istatq
redakcijos priemimo klausim4 neeiliniame visuotiniame nariq susirinkime, paruo5im4.

Pasi[l1ti nariams iki2015 m. rugsejo I d. teikti savo pasifllymus del naujos lstatq redakcijos.

Atviru balsavimu balsuojama uZ 5i pasinlym4.
Pasinlymas priimtas: uil,-,,19"o prie5 - 0.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Atideti naujos istatq redakcijos priemimo klausimo svarstym4.

Naujos istatq redakcijos svarstymui susaukti neeilinivisuotininariq susirinkim4 iki 2015 m. lapkridio 1 d-

Paskirti Lietuvos aklqiq sporto federacijos atstov4 Anatolijq Novikov4 atsakingu asmeniu uZ nariq

pasiDlymq del naujos lstatq redakcijos surinkimo ir jq apibendrinimo medZiagos paruo5imq'

Pasi[lyti nariams iki 2015 m. rugsejo 1 d. teikti savo pasiiilymus del naujos istatq redakcijos.

12. SVARSTYTA:
Lietuvo s i achmatq fe deracij o s Garbd s pre zidento v ardo suteikimas.

lf



Pasiiilyta uZ nuopelnus Lietuvos Sachmatq sporto vystymui ir populiarinimui bei reik5ming4 indeli i
Lietuvos Sachmatq federacijos veikl4 Lietuvos Sachmatq federacijos Garbes prezidento vard4 suteikti
signatarui, buvusiam Lietuvos Sachmatq federacijos prezidentui, ilgalaikiam Lietuvos Respublikos Seimo

nariui ir pirmininkui ieslovui Jur5enui.

Atviru balsavimu tralsuojama uZ 5i pasiulym4.
Pasinlymas priimtas: uL-,,26", prie5 - 0.

PRIIMTAS SPRENDIMAS:
Suteikti ieslavui Jur5enui Lietuvos Sachmatq federacijos Garbes prezidento vard4.

13. SVARSTYTA:
Lietuvos Sachmah4 federacii os nariq paialinimas.

Pasifllyta uL nario pareigq nevykdym4 (nario mokesdio nemokejim4 ir nedalyvavim4 nariq

susirinkimuose) pa5alinti Algimant4 Birbil4 ir Sachmatininkq klub4,,Pdstininkas".

Atviru balsavimu balsuojama ui 5i pasiulym4.
UZAlgimanto Birbilo pa5alinim4 i5 federacijos nariq: at - 0,26", prie5 - 0. Narys pa5alintas.

UZ Sachmatininkq klubo ,,Pdstininkas" paSalinim4 i5 federacijos nariq: uL - ,r25", prie5 - 0. Narys
paialintas.
PRIIMTAS SPRBNDIMAS:
Pa5alinti i5 Lietuvos Sachmatg federacijos Siuos narius:

1. Algimantq Birbilq;
2. Sachmatininkq klub4,,Pdstininkas'0.

Paialinus nurodytus du narius Lietuvos Sachmatq federacijoje lieka 39 nariai.

Protokolo priedai:
I . Susirinkime dalyvaujandiq nariq registracijos s4ra5as;

2. Patvirtintas balsavimo ir federacijos organq rinkimq tvarkos reglamentas;

3. Balsq skaidiavimo komisijos protokolas del tarybos rinkimq slapto balsavimo tezultatt4;

4. Balsq skaidiavimo komisijos protokolas del viceprezidentq rinkimq slapto balsavimo rezultatq;

5. Patvirtintas federacijos nario, stojamojo nario, licencijq, turnyry dalyviq mokesdiq ir federacijos

paslaugq ikainiq dydli4 s4raSas.

Susirinkimo pabaiga - 17 val.20 min.

2015 -06-28 eilinio rinkiminio visuotinio nariq susirinkimo :

Susirinkimo pirmininkas Aleksandras Cernovas

Susirinkimo laikinas pirmininkas Audrius Bitinas

Susirinkimo sekretorius Arvydas Baltrunas

Balsq skaidiavimo komisijos pirmininkas Zigmas Bitinas

Balsq skaidiavimo komisijos laikinasis pirmininkas Sarunas
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LIET{ryOS SACHMAry FEDERACIJOS
Juridinio asmens kodas 291698620

2015-06-28 ETLINTO VISUOTINIO NARry SUSTRTNKIMO
BALSAVIMO IR FEDERACIJOS ORGANU RINKIIW TVARKOS REGLAMENTAS

1. Skaidiuoti federacijos nariq balsus i5rinkti balsq skaidiavimo komisij4 i5 trijrl nariq, i5 kuri4 vienas

iSrenkamas pirmininku.

2. Visr.l balsavimq metu sprendimai laikomi priimtais, kai uZ juos balsuoja daugiau kaip pusg balsavime

dalyvavusiq balsq, o balsavime laikomi dalpavg t7k ,,ttL" ir ,,prieS" balsavg nariai, o tie, kas balsuodami

susilaike, neskaidiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedallvavusiais asmenimis, kaip numato

asociacijq istatymo 8 str. 7 d.

3. Federacijos nariai siiilo kandidatus ! prezidento post4. Kandidatai turi patvirtinti, kad sutinka kandidatuoti.

4. Kiekvienam kandidatui suteikiamas laikas 10 min. prisistatymui. Po kiekvieno kandidato pasisakymo nariams

suteikiama teise uZduoti kandidatui klausimus.

5. Jeigu i$keliamas vienas kandidatas i prezidentus, balsavim4 del naujojo prezidento rinkimo vykdlti atviru

balsavimu.

6. Jeigu i5keliami du ar daugiau kandidatq i prezidentus, balsavim4 vykdyti slaptu balsavimu. Sutikusirl

kandidatuoti asmenq vardai ir pavardes ira5omos i balsavimo biuleteni. Balsavimo biuleteniai nariams

i5duodami pasira5ytinai. Galioja tik susirinkimo pirmininko para5u patvirtinti balsavimo biuleteniq

pavyzdLiai.

7. Balsuojama tik atiduodant vien4 bals4 ,,aL" i5 kandidatq s4raSo paZymint vienintel! labiausiai patinkanti

kandidat4. Kitaip pazymeti ar nepaZymeti balsavimo biuleteniai negalioja.

8. Jeigu prezidento rinkimuose dalyvavo du kandidatai - laikoma, kad laimejo tas, kuris surinko daugiau balsq.

Jeigu abu kandidatai surenka vienod4 balsq skaidiq laikomas i5rinktu tas, uZ kuri balsavo federacijos nariq

susirinkimo primininkas (LR CK 293 str.2 d.), kuris tokiu atveju patvirtina savo balsavim4 uZ pasirinkt4

kandidat4 vie5ai.
g. Jeigu prezidento rinkimq pirmame balsavimo ture dalyvavo daugiau kaip du kandidatai, tai laikomas i5rinktu

tas, kuris surinko daugiau kaip pusg balsavime dalyvavusiq balsq. Jeigu nei vienas kandidatas prezidento

rinkimq pirmame balsavimo ture negauna daugiau kaip pusg balsavime dallvavusiq nariq balsrl - vykdomas

antrasis balsavimo turas, kuriame dalyvauja du daugiausiai balsq pirmame ture surinkg kandidatai.

10. Jeigu pretenduojantys i antr4 balsavimo tur4 kandidatai surenka vienod4 balsq skaidiq - tai tik tarp jq tokia

padia tvarka vykdomas pakartotinis balsavimas ir j antrqi prezidento rinkimq tur4 patenka kandidatas

pakartotinio balsavimo metu surinkgs daugiau balsq. Jeigu i paskuting laisv4 antro turo kandidato vietq

pretenduojantys kandidatai surenka vienodai balsq, ! antr4ji rinkimq tur4 patenka tas, uL kuri balsavo

federacijos nariq susirinkimo primininkas, kuris tokiu atveju patvirtina savo balsavim4 uZ pasirinkt4

kandidat4 vie3ai.

11. Antrame prezidento rinkimq ture laimi kandidatas gavgs daugiau balsq. Jeigu antrame ture kandidatai surenka

vienod4 balsq skaidiq - laimi tas, uZ kur! balsavo federacijos nariq susirinkimo primininkas, kuris tokiu atveju

patvirtina savo bal sav i m4 uL pasirinkt4 kandidat4 v ie Sai.

12. Naujai i5rinktas prezidentas nuo iSrinkimo momento eina susirinkimo pirmininko pareigas.

13. Federacijos nariai pirmiausiai si[lo kandidat[ras i aituonias tarybos vietas. Kandidatai turi patvirtinti, kad

sutinka kandidatuoti.

14. Kiekvienam kandidatui i tarybos narius suteikiama iki 5 min. prisistatymui. Po kiekvieno kandidato

pasisakymo nariams suteikiama teise uZduoti kandidatui klausimus-

15. Balsavimus del a5uotiniq tarybos nariq rykdyti slaptu balsavimu. Sutikusiq kandidatuoti asmenq vardai ir

pavardes ira5omos ! balsavimo biuleteni. Balsavimo biuleteniai nariams iSduodami pasira5l'tinai. Galioja tik

susirinkimo pirmininko para5u patvirtinti balsavimo biuleteniq pavyzdLiai.

16. Balsuojama tik atiduodant daugiausiai a5tuonis balsus ,S)L" uL labiausiai patikusius s4ra5e nurodyus

daugiausiai a5tuonis kandidatus. Kitaip paLymeti ar nepafumeti balsavimo biuleteniai negalioja.

17. Tarybos nariais i5renkami aStuoni kandidatai, kurie surinko daugiausiai balsq.

1g. Jeigu keli kandidatai !tarybos nario viet4 surinko vienod4 balsg skaidiq - tai tik tarp jq vykdomas pakartotinis

balsavimas ir itaryb4 i5renkamas kandidatas, kuris pakartotiniame balsavime surinko daugiausiai balsq.



19.

20.

Jeigu pakartotiniame balsavime i paskuting tarybos nario viet4 kandidatai surenka vienodai balsq, tai tarybos

nariu tampa tas, uZ kuri balsavo federacijos nariq susirinkimo primininkas, kuris tokiu atveju patvirtina savo

balsavim4 uZ pasirinkt4 kandidat4 vie5ai.

15 iSrinktq aSuotiniq tarybos nariq i5rinktas prezidentas sillo maZiausiai dvi kandidahrras i dviejq

viceprezidentq pareigas. Pasiulgi kandidatai turi patvirtinti ar sutinka blti renkami i dviejq viceprezidentq

pareigas. I5 pasiulytq ir sutikusiq kandidatuoti i5rinktq tarybos nariq sudaromas kandidatq i viceprezidentus

s4raSas ir uZ juos balsuojama slaptu balsavimu tokia padia tvarka kaip renkant tarybos narius.

Toliau atviru balsavimu balsuojama del trijq revizijos komisijos narir; ir jq pirmininko rinkimo. Kandidatai

turi patvirtinti, kad sutinka kandidatuoti.

Kiekvienam kandidatui i revizijos komisijos narius suteikiama iki 3 min. prisistatymui. Po to nariams

suteikiama teise uZduoti klausimus kandidatams.

Jeigu yra daugiau kaip trys kandidatai, tai balsuojama tik atiduodant bals4 ,,u2" patinkandius tris kandidatus,

skaidiuojant balsus uZ kiekvien4 kandidat4 atskirai.

I5renkami tie trys kandidatai, kurie surinko daugiausiai balsq. Jeigu keli pretendentai i revizijos komisijos

nario viet4 surinko vienod4 balsq skaidiq - tai tik tarp jq tokia padia tvarka lykdomas pakartotinis

balsavimas, kuriame laimi daugiausiai balsq surinkgs kandidatas.

Jeigu po pakartotinio balsavimo keli kandidatai i paskuting likusi4 revizijos komisijos nario viet4 surenka

vienod4 balsq skaidiq - tai laikomas i5rinktu tas, uZ kuri savo bals4 atidave susirinkimo pirmininkas, kuris

tokiu atveju patvirtina savo balsavim4 uL pasirinkt4 kandidat4 vie5ai. Tokiu atveju i5 i5rinkfq revizijos

komisijos nariq sudaromas pretendentq sutikusiq bUti renkamais revizijos komisijos pirmininku s4raias, o

pirmininkas renkamas tokia padia tvarka kaip ir revizijos nariai.

Susirinkimas gali nusprgsti revizijos narius ir pirminink4 rinkti bendra sudetimi balsuojant uZ pasiDlytq dviejq

narirl ir pirmininko kandidatiir4 vienu balsavimu.

Analogi5kai kaip revizijos komisijos nariai ir jos pirmininkas renkami ir etikos bei gindq komisijos nariai ir
jos pirmininkas.

28. Tais atvejais, jeigu buvo balsuojama slaptu balsavimu, balsavimo komisija sura5o ir paskelbia atskirus slapto

balsavimo balsq skaidiavimo protokolus. Atviro balsavimo atvejais balsavimo rezultatus po balsavimo

paskelbia balsavimo komisijos pirmininkas ir jie fiksuojami susirinkimo protokole.

LIBTUVOS s,q.CHtIA.rU FEDERACIJOS 2015-06-28 EILINIO \TSUOTINIO NARry SUSIRINKIMO:

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Susirinkimo pirmininkas Aleksandras Cernovas

Susirinkimo laikinas pirmininkas Audrius Bitinas

Susirinkimo sekretorius Arvydas Baltriinas
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