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VALDYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS NR. 2020-7 
 

2020 m. liepos 31 d. 

 

Lietuvos golfo federacijos (toliau – LGF) valdybos posėdis įvyko 2020 m. liepos 31 

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, Donatas Puodžiukynas, Gediminas 

Mackelis, Arūnas Starkus. 

Posėdžio klausimais balsavo 4 (keturi) iš 7 (septynių) balso teisę turinčių LGF valdybos 

narių. Kvorumas yra.  

DARBOTVARKĖ.  

1. Lietuvos golfo turo turnyro (Lietuvos „Match Play“ čempionato) pakeitimas 

kitu turnyru – Lietuvos pradedančiųjų žaidėjų čempionatu. 

2. Kiti einamieji klausimai diskusijai. 

 

1. SVARSTYTA. Lietuvos golfo turo turnyro (Lietuvos „Match Play“ čempionato) 

pakeitimas kitu turnyru – Lietuvos pradedančiųjų žaidėjų čempionatu. 

Mindaugas Markevičius ir Donatas Puodžiukynas pristatė, kad yra apie 1000 

pradedančiųjų žaidėjų ir yra paklausa, bet neturim produkto. O su „Match Play“ čempionatu 

pagal dabartinę situaciją yra sudėtinga surinkti net ir 50 žaidėjų. Gediminas Mackelis išsakė 

palaikantis pradedančiųjų čempionatą, bet tuo pačiu mano, kad reikėtų pasistengti išlaikyti ir 

„Match Play“ čempionatą, bet gal mažesnį. Pasiūlyta pradedančiųjų čempionatą pavadinti 

„Lietuvos 28+ HCP čempionatu“. 

4 valdybos nariai, vadovaudamiesi LGF įstatų 19 straipsnio 1.9 punktu, balsavo „už“ 

dėl „Lietuvos 28+ HCP čempionato“ rengimo tomis pačiomis dienomis ir tame pačiame 

aikštyne, kur prieš tai turėjo vykti Lietuvos „Match Play“ čempionatas. Balsavusių „prieš“ 

nebuvo. 

Už – 4. 

Prieš – 0. 

Susilaikė – 0. 

Vadovaujantis 22 straipsnio 6 punktu, sprendimas priimtas paprasta dalyvaujančių 

posėdyje valdybos narių balsų dauguma. 

NUTARTA: Patvirtinti „Lietuvos 28+ HCP čempionatą“ rugpjūčio 29-30 dienomis 

Vilkės Golfo Klube vietoje Lietuvos „Match Play“ čempionato. 
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2. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai diskusijai. 

1. Arūnas Starkus pristatė idėją, kad turėtume kurti Lietuvos golfo įvaizdį per 

rezultatus, asmenybes, per jų viešinimą, vystant golfo sportą. 

2. Arūnas Starkus pristatė situaciją, kad „WAGR“ reitinge esantys geresni 

sportininkai realiausia, kad nevažiuos į tokius čempionatus, kaip Lietuvos 

atvirasis čempionatas, nes tiesiog per mažai reitingo taškų gaunama už užimtas 

pozicijas. Jis iškėlė klausimą, ką galima būtų padaryti, kad pritraukti geresnius 

„WAGR“ žaidėjus ir kad tapti Baltijos šalių atvirųjų čempionatų „centru“, į kurį 

norėtų važiuoti geresni žaidėjai? Taip pat aptarė atvirųjų čempionatų rengimo 

organizacinius klausimus, tokius kaip: užsienio šalių vėliavų įsigijimas, geresnių 

užsienio sportininkų apgyvendinimas už Lietuvos golfo federacijos lėšas, 

kelionės bilietų nupirkimas jiems atvykti į Lietuvą 

3. Arūnas Starkus pristatė idėją sukurti produktą – „planas olimpiada po 8 metų“. 

Rėmėjai galėtų prisidėti prie atskirų šio plano vykdymo dalių (pavyzdžiui 

remdami nakvynėmis viešbučiuose, kelionių apmokėjimu, piniginėmis lėšomis 

ir t.t. su tiesioginiu tikslu prisidėti prie Lietuvos golfo sportininko patekimo į 

olimpiadą. 

4. Arūnas Starkus pristatė jaunimo rinktinės trenerio poreikį ir pasiūlė kandidatą – 

Ari Savolainen. Jam reikėtų 18 000 Eur biudžeto už 30 dienų darbo. 

5. Valdybos nariai pasiūlė kituose Valdybos posėdžiuose aptarinėti po mažiau 

klausimų, bet pilnai juos išgvildenti. Pasiūlyta sekančiame posėdyje aptarti 

Lietuvos atvirųjų čempionatų rengimą ir Lietuvos golfo federacijos PR 

strategiją. Preliminari kito susirinkimo data – rugpjūčio 21 d. 10:00 adresu 

Gedimino pr. 1, Vilnius. 

6. Pasiūlyta pakelti atlyginimą sekretoriato vyr. specialistui Nerijui Tamošiūnui. 

Gen. sekretoriaus atlyginimo pakėlimo klausimą pasiūlyta svarstyti kitame 

Valdybos posėdyje. 

7. Pasiūlyta išsiųsti visiems Lietuvos golfo aikštynams priminimą, kad paskatintų 

savo narius susimokėti metinį HCP licencijos mokestį,  o vėliau – išrašyti ir 

išsiųsti sąskaitas patiems aikštynams už jų narių nesumokėtus metinius HCP 

licencijos mokesčius jei tokių dar bus. 

8. Pasiūlyta peržiūrėti LGF komitetų sudėtis. 

 

 

Posėdžio pirmininkas   Česlav Okinčic 

 

 

 

Posėdžio sekretorius    Mindaugas Markevičius 


