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LIF VYKDOMOJO KOMITETO PROTOKOLAS
2018-11-12
Vilnius
Pirmininkauja LIF prezidentas Dainius Pavilionis.
Protokoluoja LIF generalinė sekretorė Inga Daukantienė
Dalyvių sąrašas pridedamas. Kvorumas yra, dalyvavo septyni LIF VK nariai iš devynių.
NAGRINĖTA:
1. Dėl G. Postiglione premijavimo, atlyginimų ir etatų peržiūrėjimo, darbo sutarčių pratęsimo
ar nutraukimo.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
• Įstatymų numatyta tvarka paskatinti tris asmenis: Ivetą Gruodytę, Matą
Taparauską bei G. Postiglionę. Detalizacija išdėstoma LIF įsakymuose.
NAGRINĖTA:
2. Dėl LIF Etikos kodekso, starto mokesčio aprašo tvirtinimo.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
• Tvirtinti LIF Etikos kodeksą ir starto mokesčio aprašą.
• Supažindinti su dokumentais trenerius per artimiausią rengiamą seminarą
Trakuose.
• Ateityje tobulinant minimus dokumentus teisėjų kolegija prašoma į diskusiją
įtraukti ir trenerių tarybą.
NAGRINĖTA:
3. Dėl 2019 m. LIF kalendoriaus tvirtinimo.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU.
• Tvirtinti 2019 m. LIF kalendorių su pakeitimais.
• Per savaitę prašoma patikslinti regatų pavadinimus.
NAGRINĖTA:
4. LIF 2018 m. finansų apžvalga.
Informacija priimta. LIF VK nariai pageidauja gauti daugiau informacijos apie
komunikaciją ir susipažinti su komunikacijos strategija.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
•
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Išsiųsti darbinę informaciją apie komunikaciją LIF VK nariams el.
paštu.

NAGRINĖTA:
5. Dėl LIF perduoto turto panaudos iš LOSC.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
• Inventorizuojant turtą apsirašyti perduoto turto trūkumus.
• Sukurti sportininkų rengimo programos nuostatus ir leisti laisvu nuo
rinktinės inventoriumi naudotis LIF narių-klubų atstovams.
NAGRINĖTA:
6. Dėl olimpinės rinktinės kandidatų pasirengimo 2019 m. sezonui, - apžvalga ir planai.
LIF VK nariai gavo raštu iškeltų klausimų ir problemų sąrašą. Trumpai pristatyta
informacija apie rinktinės pasirengimo planus, bei opiausias problemas.

•

•
•

NUTARTA BALSŲ DAUGUMA:
Keisti LIF koncepciją dėl mokslininkų darbo/įdarbinimo. Pereiti prie sutartinių
santykių, kai sudarius bendradarbiavimo sutartis su universitetais bus pasitelkti
visi reikalingi šią dieną specialistai: mokslininkai, fiziologai, biomechanikai ir kt.
Su specialistais atsiskaityti pagal sąskaitas faktūras priimant atliktus darbus
pagal aktus.
Artimiausiu metu surengti LIF vadovybės, LIF trenerių ir medikų, mokslininkų
sezono aptarimą Trakuose ir po aptarimo kitame LIF VK spręsti darbo sutarčių
pratęsimo/nutraukimo/naujo įdarbinimo klausimus.

NAGRINĖTA:
7. Naujų LIF narių priėmimas. Kiti klausimai.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU
• Pagal š. m. spalio 17 d. pateiktą prašymą, nuo 2019 metų į LIF narius priimti
„ROW Rowing Organising Wave“ asociaciją.
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