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VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS NR. 2020-6 
 

2020 m. birželio 18 d. 

 

Lietuvos golfo federacijos (toliau – LGF) valdybos posėdis įvyko 2020 m. birželio 18 

dieną 11 val. adresu Gedimino pr. 1, Vilnius. 

Posėdžio pirmininkas – valdybos pirmininkas, kuris yra ir LGF prezidentas, Česlav 

Okinčic. 

Posėdžio sekretorius – generalinis sekretorius Mindaugas Markevičius. 

Dalyvavo valdybos nariai – Česlav Okinčic, Arūnas Kuraitis, Donatas Puodžiukynas, 

Gediminas Mackelis, Gediminas Mamkus, Edmundas Antanaitis, Arūnas Starkus (video 

konferencijos būdu). 

Posėdžio klausimais balsavo 7 (septyni) iš 7 (septynių) balso teisę turinčių LGF 

valdybos narių. Kvorumas yra.  

DARBOTVARKĖ.  

1. Lietuvos golfo federacijos viceprezidento kandidatūros svarstymas. 

2. Lietuvos Golfo Turo reitingo turnyro pakeitimas Sostinių golfo klube. 

3. Lietuvos golfo federacijos veiklos ir Lietuvos golfo strategijos projekto 2020 – 

2025 pristatymas. 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos golfo federacijos viceprezidento kandidatūros svarstymas. 

Prezidentas Česlav Okinčic pristatė Donato Puodžiukyno kandidatūrą į Lietuvos golfo 

federacijos vice prezidentus. Save pristatė ir pats Donatas Puodžiukynas. 

7 valdybos nariai, vadovaudamiesi LGF įstatų 19 straipsnio 6.5 punktu, balsavo „už“ 

dėl Donato Puodžiukyno paskyrimo Lietuvos golfo federacijos vice prezidentu. Balsavusių 

„prieš“ nebuvo. 

Už – 7. 

Prieš – 0. 

Susilaikė – 0. 

Vadovaujantis 22 straipsnio 6 punktu, sprendimas priimtas paprasta dalyvaujančių 

posėdyje valdybos narių balsų dauguma. 

NUTARTA: Patvirtinti Donatą Puodžiukyną Lietuvos golfo federacijos vice prezidentu. 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos Golfo Turo reitingo turnyro pakeitimas Sostinių golfo 

klube. 

Klausimo teikėjo (Sostinių golfo klubo) iniciatyva klausimas nukeltas vėlesniam laikui. 
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3. SVARSTYTA. Lietuvos golfo federacijos veiklos ir Lietuvos golfo strategijos 

projekto 2020 – 2025 pristatymas. 

LGF generalinis sekretorius Mindaugas Markevičius pristatė Lietuvos golfo federacijos 

dabartines darbo gaires, procedūras, vykdomas veiklas. Valdybos nariams diskutuojant buvo 

iškelta idėja, kad LGF reiktų daugiau koncentruotis ties „Driving range“ (bet ne mini golfo 

aikštelių) statymo miestuose. Taip pat buvo pristatytos pagrindinės kuriamos strategijos 

kryptys: jaunimo programa, urban golf, golfo žinomumo didinimas. 

Šiuo klausimu sprendimas nebuvo priimamas. 

 

KITI KLAUSIMAI. 

1. Arūnas Kuraitis pristatė informaciją, kad planuojama kurti golfo klubų 

asociaciją, bendradarbiaujant su „The Golf Course Association Europe“ 

(GCAE). 

2. Valdybos nariai iškėlė klausimą, kad apsvarstyti kam būtent reikalingas 

Lietuvos Golfo Turas, kadangi pasikeitė situacija Lietuvos golfe – galbūt 

reikalingi tik didieji čempionatai? Taip pat keltas klausimas dėl kituose 

klubuose vykdomų turnyrų tomis pačiomis dienomis. 

3. Arūnas Kuraitis pristatė pasiūlymą, kad Lietuvos golfo federacija nemokamai 

vykdytų taisyklių seminarus skirtinguose golfo klubuose reitinginių turnyrų 

metu. Federacija apmokėtų seminarų išlaidas. Donatas Puodžiukynas papildė, 

kad galėtų būti rengiamas taisyklių seminarų ciklas. Taip pat skatinti federaciją 

ir jos narius griežčiau laikytis taisyklių. 

4. Valdybos nariai išreiškė susirūpinimą „žalių kortelių“ kursų kokybe. 

 

 

Posėdžio pirmininkas   Česlav Okinčic 

 

 

 

Posėdžio sekretorius    Mindaugas Markevičius 


