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             LIETUVOS  ŠAŠKIŲ  FEDERACIJA 
 

                                                                                                        Vilnius, 2021-09 -21,  Nr. 28                                                                           
( Persiųsta elektroniniu paštu) 

 Lietuvos aklųjų sporto federacija,Jonavos raj. Neįgaliųjų sporto klubas “Joneidra”,ŠK „Alitas“, Trakų ŠK 
“Bijūnėlis“, Marijampolės šachmatų ir šaškių klubas “Sūduva”; Panevėžio SK“Šviesa“; Lietuvos šaškių 
kompozicijos mėgėjų sąjunga, ŠK „Vitražas“,Šilutės  ŠŠK ,Juozo Kulikausko v.šaškių klubas, ŠK“Tak 
tika“,Telšių Š/K“Smūgis“,Vilniaus m.jaunimo ŠK ,ŠK „Riešutas“,Sporto klubas „Baltija“, ŠK„Fintas“,   
Mažeikių raj.„Ventos  šaškių klubas“, Šiaulių SC „Dubysa“, Vilniaus m. SM“Tauras“,,Kalvarijos ŠŠSK, 
Kupiškio ŠŠK,,ŠK“Verdenė“, VŠĮ“Menų kambarys“, ŠK“Ceitnotas“,Telšių ŠK“Šaškių magija“s“, 
 
 

KVIETIMAS 
 

2021 m . spalio 23 d. Bačkonyse ( Kaišiadorių raj.) vyks LŠF ataskaitinė - rinkiminė 
konferencija .(Kvietimas išsiųstas LŠF nariams elektroniniu paštu/ 
Narių registracija – spalio 23 d.nuo 16.30 val., konferencijos pradžia -17 val.   
Maloniai prašome dalyvauti jūsų organizacijos atstovą arba atstovus. 
Balsavimo teisę  ( vieną balsą ) turi kolektyvai, sumokėję 2021 m. kasmetinį nario mokestį (30 eurų.) 
Jei konferencijoje dalyvauja ne kolektyvo prezidentas,tai atstovas turi pateikti savo klubo 
įgaliojimą,pasirašytą klubo prezidento ir patvirtinto antspaudu(jei tokį antspaudą turi)  
Organizacija neturi teisės perduoti savo balso kitam kolektyvui. 
Apie jūsų dalyvavimą būtinai prašome pranešti iki  spalio 20 d. telefonu,  el.paštu arba paprastu 
laišku./visi rekvizitai nurodyti rašto apačioje/   
Visas komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.  
Visi dalyviai privalo dėvėti apsaugines kaukes                                       
 
                                 LŠF ataskaitinės - rinkiminės konferencijos darbotvarkė 
 

PROTOKOLAS Nr.1-k/2021 
 
1.Mandatinės komisijos pranešimas apie Konferencijos darbe dalyvaujančių narių sudėtį 
2. LŠF narių  2021.10.23 dienai tvirtinimas. 
3.Reglamento tvirtinimas 
4.Ataskaitinis pranešimas apie LŠF veiklą 2019 – 2021  m.Šaškių plėtojimo strategijos iki 2024 m.     
tvirtinimas. – R.Paškauskas /R.Šidlauskienė 
5.Revizijos komisijos pranešimas –  
6. Klausimai  LŠF VK nariams ir Revizijos komisijai  
7.Diskusijos dėl LŠF darbo įvertinimo ir nutarimas 
8.Kiti klausimai 
9.LŠF valdymo organų rinkimai  
 
 
 
Lietuvos šaškių federacijos viceprezidentė   
Romualda Šidlauskienė 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Lietuvos šaškių federacija                       Įmonės kodas: 290763990                       Tel   
Žemaitės g. 6                                           Atsiskaitomoji sąskaita:                           Tel. mob. 8687 43468 
LT – 03117, Vilnius                                LT 03 7300 0100 0245 0804                   El.paštas:ramunelesi@gmail.com 
Lietuvos Respublika                               AB bankas „ Swedbank“                          http:// www.saske.lt 


