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Lietuvos krepšinio veteranų lygos 
Įmonės kodas 302469405, reg. adresas A. Purėno g. 18, LT-51370 Kaunas 

LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ LYGOS PREZIDIUMO 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 37  

 
 

Du tūkstančiai dvidešimt trečių metų vasario mėnesio pirma diena (2023-02-01), 12:00 val.  
          LKF būstinė, Krepšinio namai, Santakos g. 11, Kaunas 

 
 

Posėdis vyko 2023 m. vasario 1 d. 12:00 val. LKF būstinėje, Krepšinio namuose. 
Posėdžio pirmininkas – Lietuvos krepšinio veteranų lygos (toliau – LKVL) prezidentas Algimantas 
Stasys Anužis. 
Posėdžio sekretorius – LKVL narys Vitoldas Masalskis 
Posėdyje dalyvavo 7 prezidiumo nariai: Algimantas Anužis, Anatolijus Čupkovas, Soveiga Liesienė 
(zoom), Vygandas Valiukevičius,  Artūras Kvedaras, Arvydas Venclovas,  Juozas Storpirštis 
Nedalyvavo 3 prezidiumo nariai: Romualdas Brazauskas, Viktoras Ruželė, Ignas Malikėnas 
Posėdyje dalyvavo LKVL narys Saulius Lapienis. 
(2023-02-01 d. prezidiumo posėdžio Nr. 37 priedas Nr. 1). 

 
Kvorumas yra.  

  
DARBOTVARKĖ 

 
1.  Informacija ir sprendimų priėmimas dėl LKVL narių nario mokesčio mokėjimų ir LKVL 
     2022/2023 m. sezono dalyvio mokesčio mokėjimų. 

                  2.  Informacija apie vykstančius 2022/2023 m. sezono 5x5 ir 3x3 čempionatus, jų privalumus  
           ir trūkumus. 
             3.  Sprendimų priėmimas dėl LKVL 2022/2023 m. sezono finalinių ketvertų organizavimo. 

4.  Kiti klausimai ir pasisakymai.  
 
             
                   Prezidiumo posėdžio Nr. 37 darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai. 

   
1. SVARSTYTA: Informacija ir sprendimų priėmimas dėl LKVL narių nario mokesčio 

mokėjimų ir LKVL  2022/2023 m. sezono dalyvio mokesčio mokėjimų. 
        
      LKVL direktorius ir įmonės UAB „Debitas“ administruojančios buhalterinę apskaitą atstovas 
      Artūras Kvedaras informavo apie LKVL narių nario mokesčio ir komandų dalyvio mokesčių 
      mokėjimus ir esamą padėtį (skolas). 

 
                        NUTARTA: Bendru sutarimu. 

                  LKVL direktoriui parašyti laiškus LKVL nariams ir 2022/2023 m. sezono komandų vadovams 
                  dėl mokesčių-skolų. Paprašyti pranešti LKVL, dėl kokių priežasčių vėluoja mokėjimai ir  
                  gauti informacija dėl jų sumokėjimo. Taip pat nuspręsta, kad nuo sekančio sezono komandos 
                  pateikusios paraiškas dalyvauti LKVL čempionate privalo iki pirmų rungtynių sumokėti daly- 
                  vio mokestį, jei nėra nenumatytų priežasčių. 
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2. SVARSTYTA: Informacija apie vykstančius 2022/2023 m. sezono 5x5 ir 3x3 čempionatus jų 

privalumus ir trūkumus. 
      

S. Lapienis informavo prezidiumo narius apie LKVL 3x3 čempionato eigą, jo privalomus bei 
trūkumus.  
Problemos: žaidimo 3x3 teisėjų kvalifikacijos ir antro aikštelės teisėjo trūkumas. Taip pat 
trūksta atskiro sekretoriato žmogaus, kontroliuojančio 12 sek. atakos trukmės laiką.  
Privalumai – įvestas 2 paskutinių varžybų minučių laiko stabdymas. Tritaškių mėtymo 
konkursas pakeistas į komandinį baudų mėtymo konkursą taip įtraukiant į konkursą daugiau 
žaidėjų. 
V.Masalskis informavo prezidiumo narius apie LKVL 5x5 čempionato eigą, jo privalomus 
bei trūkumus. 
Problemos: per menkas kai kurių komandų sužaistų reguliaraus sezono rungtynių skaičius. Jis 
atsilieka nuo komandoms pateikto tvarkaraščio. Taip pat nepakankamas kai kurių teisėjų 
kvalifikacijos lygis. 
Privalumai: šiemet komandų vadovai rodo inciatyvą dėl finalinių ketvertų organizavimo. 
 
Prezidiumo narys Artūras Kvedaras pasiūlė po šio posėdžio vyksiančiose 3x3 varžybose   
samdyti po 2 aikštės teisėjus kiekvienoje krepšinio salės pusėje. 
LKVL direktorius Vitoldas Masalskis pasiūlė po šio posėdžio papildomai 3x3 varžyboms 
samdyti 12 sek. atakos trukmę kontroliuojantį sekretoriato teisėją. 

              
                         NUTARTA: Bendru sutarimu. 
                         Visose sekančiose šio sezono 3x3 vykstančiose varžybose papildomai turėti 12 sek. atakos   
                         trukmės sekretoriato teisėją ir visose 3x3 varžybose turėti po 2 aikštės teisėjus kiekvienoje  
                         krepšinio salės pusėje. 

           
3. SVARSTYTA: Sprendimų priėmimas dėl LKVL 2022/2023 m. sezono finalinių ketvertų 

organizavimo. 
       
      LKVL direktorius V.Masalskis pranešė, kad kai kurių komandų vadovai kreipėsi į jį dėl fina- 
      linių ketvertų pravedimo tvarkos keitimo. 
      

                         NUTARTA:  Bendru sutarimu. 
                         Atkreipti dėmesį į komandų pasiūlymus dėl finalinių ketvertų organizavimo tvarkos keitimo    
                         organizuojant 2023/2024 m. sezono čempionatą. 
                         Šį sezoną vykdyti pagal prezidiumo 2022 m. spalio 11 d. Nr. 36 patvirtintus  nuostatus.  
 

4. SVARSTYTA:  
Kiti klausimai ir pasisakymai. 

       
a) Prezidentas Algimantas Anužis informavo prezidiumo narius, kad FIBA per LKF domėjosi 

      Lietuvos krepšinio veteranų vykdoma veikla ir dalyvavimu tarptautiniuose FIMBA ir ESBA 
      turnyruose ir prašė atsakyti į pateiktą klausimyną. Atsakymai LKF buvo pateikti atsakingai ir   
      informatyviai. 
      Taip pat A. Anužis kalbėjo, kad esant galimybei reikia bendradarbiauti su organizatoriais  
      organizuojančiais veteranų krepšinio turnyrus, esant galimybėms prisidėti prie tų turnyrų ir 
      skleisti informaciją apie tuos turnyrus. Esant reikalui sudaryti partnerystės sutartis. 
      LKVL direktorius Vitoldas Masalskis informavo, kad Lietuvos komandos vykstančios į  



3 
 

      oficialius tarptautinius turnyrus organizuojamus FIMBA ir ESBA prašo veteranų lygos 
      suvenyrų (ženkliukų, gairelių, pakabukų, magnetukų ir t.t).          

                        
                        
                       NUTARTA: Bendru sutarimu. 
                        Palaikyti prezidento Algimanto Anužio pasiūlymą dėl krepšinio veteranų partnerystės 
                        sutarčių sudarymo su organizatoriais vykdančiais veteranų turnyrus. 
                        Įpareigoti LKVL direktorių išsiųsti visiems prezidiumo nariams elektroninius laiškus 
                        apie LKVL pateiktus atsakymus į FIBA sudarytą ir per LKF atsiųstą klausimyną. 
                        Įpareigoti LKVL direktorių pasidomėti galimybe turėti suvenyrų LKVL komandoms, 
                        vykstančioms į turnyrus užsienyje. 
 

b) Klubo Salilita vadovas A. Abromavičius el. paštu kreipėsi su prašymu sustabdyti klubo 
dalyvavimą LKVL lygoje. 

 
NUTARTA: Bendru sutarimu. 
Sustabdyti klubo Salilita dalyvavimą LKVL lygoje. 

 
 
                Posėdžio pirmininkas       Algimantas Stasys Anužis      ___________________________ 
     
 
            
 
               Posėdžio sekretorius         Vitoldas  Masalskis         _________________________________ 
                                          
 


