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1)Federacijos Nariai 

 

2014-2015 Federaciją vienija  6 klubai  

 

- klubas “Neriam” 

- klubas “Vienu Įkvėpimu“ 

- klubas“Spearfishing club Rykliukas“ 

- klubas „Nasrai“ 

- klubas „Taikliai“ 

- klubas „Aukštyn Lastais“ 

 

2014-2016   Federacija kviečia naujus klubus  narius vienytis  ir tapti „LLPF „ nariais. 

 

 

 

 

2) Federacijos valdymas : 

 

Valdyba: 

- Bronius Šešplaukis ,   

 - Dainius Kublickas ,  

- Arvydas Šidlauskas , 

 -Rolandas Petraitis ,  

- Nerijus Bučys, 

- Vitalijus Terioškinas. 

Visuotiniuose susirinkimuose negalint dalyvauti  tarybos nariams  juos pavaduoja klubų įgalioti asmenys. 
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3)Visuomenės informavimo priemonės 

 

- http://llpf.lt/  

- https://www.facebook.com/llpf.lt/?ref=ts&fref=ts  

- Federacijos  narių „klubų“ tinklapiuose bei FB paskyrose naudojamas LLPF logotipas. 

- Federacijos narių „klubų“ atributikoje – aprangoje naudojami LLPF logotipai antsiuvai. 

- Federacijos narių organizuojamose varžybose ,renginiuose ,valymo akcijose naudojama LLPF vėliava 

„Logo tentas“. 

- Kaimyninių šalių organizuojamose varžybose  naudojama LLPF vėliava „Logo tentas“. 

- Federacijos  Logo lipdukai automobiliams . 

- Federacijos „LLPF Knygute“  apie šiandieninę povandeninės žūklės situaciją. 

- Žiniasklaida. 

 

 

4)Įvykę renginiai  

 

- Už švaresnius vandens telkinius  2014 -2015 -2016. 

- Estafetinio nėrimo rekordo siekimas 50 metrų ilgio baseine. 

-Neries upės valymo akcijos 2014 -2015. 

- Povandeninės žuklės varžybų organizavimas. 

- Invazinių vėžių išgaudymo akcijos. 

- Žuvinimo akcijos. 

 

Povandenininkų geri darbai  http://llpf.lt/Povandenininku_geri_darbai  

„LLPF“ planuoja ir žada tęsti aukščiau minėtus visuomenininius gerus darbus bei organizuoti varžybas ,ežerų 

švarinimo bei žuvinimo darbus. 

 

 

5)Povandeninės žūklės sąlygų gerinimas 2014-2015m. 

 

-LLPF valdybos susirinkimai  2014- 2015 ( ~5k). 

-Povandenininkų atstovavimas Žvejų taryboje  (~ 2k).  

-Povandeninkų  įstojimas į LIMS organizaciją 2014m. 

-Povandeninkų atstovavimas LIMS visuotiniuose susirinkimuose Lietuvoje 2014-2015 (4k) . 

-Povandeninės žuklės atstovavimas Aplinkos Ministerijoje  2014-2015m  (4k). 

-Povandeninės žuklės raštų ruošimas Aplinkos Ministerijai dėl sąlygų gerinimo 2014-2015m.(4k). 

-Vizitai pas ichtiologus dėl povandeninės žuklės sąlygų gerinimo- pritarimo(2k). 

-Susitikimai su advokatais dėl PŽ sąlygų gerinimo 2015m ,Teisnės išvados užsakymas , teisinių pasklaugų 

sutarties pasirašymas dėl LLPF atstovavimo AM (~ 4k). 

- Raštų ruošimas LR institucijoms dėl pablogėjusios  povandeninės žūklės situacijos : Prezidentūra, Prezidentė , 

Seimo pirmininkas , LR Vyriausybė ,Valstybinių saugojamų territorijų tarnyba, Seimo kontrolierių įstaiga, LR 

Aplinkos apsaugos komitetas , LR Seimo Etikos ir procedūrų komisija ir t.t ~ 10 vnt. 

- Seimo narių vizitavimas  dėl povandeninės žūlės sąlygų gerinimo (2k). 

-LLPF stojimas į „CMAS“  2015 dokumentų ruošimas 

- „LLPF“ knygutės išleidimas. 

- „LLPF“ populiarinimas. 

- „LLPF“ Remėjų paieškos. 

Plačiau apie raštus AM http://llpf.lt/DOKUMENTAI_AM  
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LLPF Planai –Tikslai  2016-2017 m.  

 

 

- Planuoja gerinti povandeninės žūklės situaciją Lietuvoje . 

- Planuoja aiškintis  ir gerinti megėjiškų povandeninės žūklės varžybų taisyklių  reglamentavimą  su 

teisininkų pagalba , didinti povendeninės žūklės varžybų  skaičių Lietuvoje. 

- Plėsti  leistinų ežerų kiekį povandeninės žūlės veiklai Lietuvoje. 

- Organizuoti povandenės žūklės varžybas. 

- Organizuoti  ir vykdyti  valymo akcijas , invazinių vėžių išgaudymo akcijas. 

- Kartą per metus organizuoti „povandenininkų  dieną - šventę“ 

- Pagerėjus PŽ situacijai kasmet organizuoti vieno iš leistinų PŽ ežerų įžuvinimo akciją iš paaukotų 

povandenininkų lėšų bei ES projektų. 

- Priimti naujus narius“klubus“  į Federaciją  ir skatinti bei populiarinti povendeninę žūklę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikiame dėl jūsų  !!!  Todėl ir toliau prašome palaikyti ir remti LLPF organizaciją 

Ataskaitos pabaiga 

 

 

 

 

Pagarbiai 

Lietuvos Povandeninės žūklės ir Laisvojo nardymo  

asociacijų Federacijos (LPŽLNAF) prezidentas Bronius Šešplaukis  __________________________ 
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