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Įmonės kodas : 302493922;    Adresas  : Smilčių g. 6, Klaipėda 

Vadovas : Žilvinas  Linkevičius;     el. paštas  : z.linkevicius@gmail.com 

Telefonas : +37069960424 

Pranešimas visuotiniam narių susirinkimui 

DĖMESIO! 

Visi esami ir būsimi Lietuvos spiningautojų lygos nariai renkasi į kasmetinį- ataskaitinį LSL  
susirinkimą. Susirinkimas vyks Šiaulių raj. Toliočių k. Plento g. 13, užeigoje – motelyje „Smakų smakas“, 
(tiksli vieta ir nuoroda, kaip atvykti, galima susižinoti www.smakas.lt). Renkamės 2023 m. sausio mėn. 08 
dieną. Susirinkimo pradžia 11.00 val. Susirinkime balsavimo teisę turės tie klubai, kurie yra jau sudalyvavę 
2022 metų LSL čempionate. Iki metinio ataskaitinio susirinkimo visi klubai privalo susimokėti visus 
klubinius mokesčius (klubo dalyvio mokestis už 2021 metus - 150€; startinis mokestis ekipažui - 200€; 
laivelių apsaugos mokestis - 20€), kaip buvo priimta per visuotinius narių susirinkimus (visi mokesčiai 
turi būti sumokėti iki 2022 m. gruodžio mėn. 08 dienos). Taip pat iki šios datos visi klubų vadovai ir (ar) 
jų įgalioti atstovai turi pateikti savo klubų dalyvių paraiškas 2023-ių metų LSL čempionatui (klubo 
pavadinimas, ekipažų pavadinimai ir kas juos sudaro: dalyvių vardas, pavardė ir laivelio registracijos 
Nr.) Taip pat visi klubų vadovai raštu į el. paštą rolisju@gmail.com pateikia pasiūlymus susirinkimo 
dienotvarkei. Pasiūlymus būtina pateikti iki 2022 m. gruodžio mėn. 08 dienos. 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 
1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai; 
2. Finansinės ataskaitos pristatymas; 
3. LSL prezidento perrinkimas (šiuo metu prezidentas – Žilvinas Linkevičius); 
4. LSL tarybos perrinkimas (šiuo metu tarybos nariai yra Žilvinas Linkevičius, Darius Jakiūnas ir 

Sigitas Lukšta); 
5. LSL revizoriaus perrinkimas (šiuo metu revizorius – Audrius Uselis); 
6. LSL taisyklių klausimai; 
7. Naujų narių priėmimas; 
8. LSL narių (klubų) pašalinimas. 

 
Susirinkime gali dalyvauti tik vienas atstovas iš klubo! Jei susirinkime negali dalyvauti klubo vadovas, 
tai jis raštiškai įgalioja savo klubo dalyvį (atstovą). 
          

         P.S. į visuotinį narių susirinkimą gali atvykti ir daugiau klubo dalyvių. Susirinkimo metu dalyvauja 
tik vienas atstovas nuo klubo, kiti negali įsiterpti ar kitaip trukdyti susirinkimo eigai. 

Varžybų teisėjas ir sekretorius Rolandas Juška. 

Lietuvos spiningautojų lygos prezidentas        Žilvinas Linkevičius    ……………………………. 

(parašas, A.V.) 


