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FEDERACIJOS DELEGATU SIJVAZIAVIMO

PROTOKOLAS

2018 m. splaio 5 d.

Riga, Latvija

Lietuvos taekwondo federacijoje (toliau- Federacija) yra 10 nariqturinty 10 balsrl, kas sudaro 100

procentq visq balsq.

Apie Saukiam4 Federacijos delegatq suvaZiavim4, suvaZiavimo laik4, dat4 ir viet4 visiems

Federacijos nariams pranesta vadovaujantis Federacijos istatais ir galionadiais istatymasi. Buvo

sudaryta galimybe susipaZinti su suvaZiavimo darbotvarke ir dokumentq projektais, susijusiais su

suvaZiavimo darbotvarke. Federacijos nariai sutinka, kad Sis suvaZiavimas vyktq nurodlt4 dienq ir

svarstytq darbotvarkeje nurodytais klausimais, dalyviq registracijos sqraSas pridedamas.

SuvaZiavimas su5auktas Federacij os presidento iniciatyva'

{ suvaZiavim4 atvyko ir dalyvauja Federacijos nariai, turintys 100 proventq visq balsq'

Federacijos suvaZiavimas yra teisetas ir gali priimti sprendimus.

DARBOTVARKE.

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai'

2. Susirinkimo dienotvarkes tvirtinimas. .

3. Federacijos buveines adreso pakeitimas.

4. Federacijos Prezidiumo rinkimai. 
1.

5. Federacij os prezidento rinkimai.

6. Federacijos istatq naujos redakcijos tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

NUTARTRA. Vienbalsiai pritarta (10 - uZ) susirinkimo pirmininku i5rinkti Aleksandr4

Leonavi diq, sekretoriu mr - Zy mantq Br aliinq'

2. SVARSTYTA. Susirinkimo dienotvarkds tvirtinimas'

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (10 - uZ) susirinkimo dienotvarkeje patvirtinti Siuos klausimnus:

1. Federacijos buveinds adreso pakeitimas.

2. F ederacijos Prezidiumo rinkimai.

3. Federacij os prezidento rinkimai.

4. Federacijos istatq naujos redakcijos tvirtinimas.

5. Kiti klausimai.
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3. SVARSTYTA. Federacijos buveinds adreso pakeitimas.

NUTARTA. Vienbalsiai prrtarta (10 - uZ) pakeisti Federacijos buveines adres4 iS Minties g. 16-57,
Vilnius, i Smolensko g. 10-34, Vilnius. Kadangi juridinio asmens buveine tik Juridinio asmenq
registro duomuo ir buveines adres4 istatuose nera butina nurodyi, federacijos istatq naujoje
redakcij oe nenurodyti federacij o s buveines adreso.

4. SVARSTYTA. Federacijos Prezidiumo rinkimai.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (10 - uZ) sudaryti Federacijos kolegialaus valdymo organ4 -
Prezidium4 - i5 3 (trijq) nariq. Patvirtinti Sios sudeties prezidium4:

1. Aleksandras Leonavidius. gyv, Bajorq g. 11-1, Rieses k., vilniaus raj.;

2.lymantas BraZiunas, gyv. Vytenio g. 47-z,Vilnius;
3. Arturas Pavilonis, gyv. V. Maciulevidiaus g. 20-229, Vilnius.

5. SVARSTYTA. Federacijos prezidento rinkimai.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (10 - uZ) federacijos Prezidentu 4 metams patvirtinti Aleksandr4
Leonavidiq.

6. SVARSTYTA. Federacijos istatq naujos redakcijos tvirtinimas.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (10 - uZ) pakeisti Lietuvos taekwondo federacijos istatus ir
patvirtinti jU nuj4 redakcij4. {galioti federbcijos prezident4Aleksandr4 Leonavidiq pasiraSyti pakeistq

istatq nauj4 redakcij4 ir iregistruoti juog teiese aktq nustatyta tvarka.

SuvaZiavimo darbotvarke pilnai ivykdyta. Del susirinkimo su5aukitno irpravedimo Federacijos nariai
pastabq neturejo.

Pirmininkas Aleksandras Leonavidius

Zymantas BraZiDnasSekretorius
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FEDERACIJOS DELEGATU NARIU SUVAZIAVIMO
DALYVIU SARASAS

2018 m. spalio 5 d.

Ryga, Latvija

Vardas, Pavardd
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