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Lietuvos krepšinio veteranų lygos nariams 
Lietuvos krepšinio veteranų lygos Prezidiumo nariams 

2021-09-12   
Kaunas       

KVIETIMAS Į 2021 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ LYGOS  
                                             RINKIMINĘ KONFERENCIJĄ       

 
Gerbiamieji, 

Pranešame, kad 2021 metų rugsėjo 21 d. (antradienį) 11:30 val., adresu Santakos g. 11, 
Kaunas (Lietuvos krepšinio namai) Kaune, įvyks Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) 
rinkiminė konferencija.  

LKVL konferencija šaukiama sutinkamai su Lietuvos krepšinio veteranų lygos įstatų 12 str. 
ir LKVL prezidiumo nariams 2021 metų liepos 01 d. posėdyje (protokolas Nr. 29) priėmus 
sprendimą sušaukti konferenciją.  

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl 2021 m. LKVL ataskaitinės-rinkiminės konferencijos pirmininko ir sekretoriaus 
išrinkimo bei balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo. 

2. Dėl 2021 m. LKVL ataskaitinės-rinkiminės konferencijos darbotvarkės tvirtinimo. 

3. Dėl 2021 m. LKVL ataskaitinės-rinkiminės konferencijos reglamento tvirtinimo. 

4. Dėl LKVL prezidento 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

5. Dėl 2020 m. LKVL metinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo. 

6. LKVL prezidento rinkimai. 

a)     Prezidento rinkimų vykdymo reglamento tvirtinimas. 

b)     Kandidatų į LKVL prezidentus prisistatymas ir programos pristatymas (kiekvienam 
kandidatui iki 15 min.). 

7. Kiti klausimai 
Dalyvių registracijos pradžia – 11:00 val. Asociacijos narių atstovavimo norma 

konferencijoje – 1 asmuo. Informuojame, kad LKVL įstatų 15 punktas numato: „Konferencijoje 
sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys konferencijoje turi vieną 
balsą. Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti 
konferencijoje be balso teisės“.  

Taip pat primename, kad LKVL konferencijoje balsavimo teisę turi tik LKVL narių 
organizacijų vadovai arba vadovų raštiškai įgalioti narių organizacijų atstovai bei sumokėję LKVL 
nario mokestį už 2019-2020 metus.  

Prieduose pateikiame įgaliojimo pavyzdį ir LKVL narių sąrašą. 
Konferencijoje be balso teisės gali dalyvauti ir LKVL prezidento kviestiniai svečiai. 
Atvykstant reikia turėti galimybių pasą arba ES skaitmeninį sartifikatą. 

 
Maloniai kviečiame dalyvauti! 
Pagarbiai 
LKVL  prezidentas                        Algimantas Stasys Anužis 
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      2021 m. Lietuvos krepšinio veteranų lygos ataskaitinės-rinkiminės konferencijos vyksiančios 
2021 m. rugsėjo 21 d. 11:30 val. 

 
REGLAMENTAS 

 
 
 
Dalyvių registracija 11:00 – 11:30 val. 
 
 

1.   Dėl 2021 m. LKVL ataskaitinės-rinkiminės konferencijos pirmininko ir sekretoriaus  

     išrinkimo bei balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo   - iki 5 min. 

2.  Dėl 2021 m. LKVL ataskaitinės-rinkiminės konferencijos darbotvarkės tvirtinimo   

 - iki 5 min. 

3.  Dėl 2021 m. LKVL ataskaitinės-rinkiminės konferencijos reglamento tvirtinimo  

 - iki 5 min. 

4.  Dėl LKVL prezidento 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo  iki 15 min. 

5.  Dėl 2020 m. LKVL metinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo  iki  15 min. 

6.  LKVL prezidento rinkimai. 

6.1 Prezidento rinkimų vykdymo reglamento tvirtinimas  iki  10 min. 

6.2  Kandidatų į LKVL prezidentus prisistatymas ir programos pristatymas   iki  30 min. 

6.3  Balsavimas pagal reglamentą    iki   20 min. 

8. Kiti klausimai  iki 15 min. 

 

 

 

LKVL prezidentas          Algimantas  Stasys Anužis 


