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2018 metų vasario 23 d. eilinės ataskaitinės konferencijos
dalyviams
Lietuvos irklavimo federacija 2017 metais turėjo daug esminių pokyčių valstybės sporto
sistemoje. Teko prisiimti kai kurias deleguotas Olimpinio komiteto funkcijas ir aktyviai vykdyti TOKIJO
2020 programą, kuri 2016 metais buvo neatsiejama Lietuvos olimpinio sporto centro funkcija. Gera žinia,
kad sporto rezultatai nenukentėjo ir atletai didelių pokyčių nepajuto, tačiau jau metų pabaigoje, kai
sistema kardinaliai pakito ir Lietuvos olimpinis sporto centras neteko didelio meistriškumo rengimo
funkcijos, reikėjo opretayviai perimti programos valdymą, keisti struktūrą ir pagal galimybes įdarbinti
atleistus specialistus bei užtikrinti sklandžią sportininkų pasirengimo eigą.
2017 metai įsimintini pasaulinio lygio renginiais Trakuose. Surengtas Pasaulio jaunių irklavimo
čempionatas, kuriame dalyvavo 59 šalys iš visų penkių kontinentų.
Įvykdyti visi planuoti LIF renginiai, tiek sporto vystymo, tiek kvalifikacijos kėlimo srityse.
Per 2017 metų sezoną kartu su vietų organizatoriais direktoratas surengė 3 LIF etapus skirtinguose
Lietuvos regionuose (Drėverna, Šiauliai, Kupiškis), trijų dienų Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų irklavimo
čempionatą, trijų dienų tarptautinę regatą „Gintariniai irklai“, dviejų dienų tarptautinę regatą „Baltijos
šalių čempionatas“, jaunių žaidynes ir LIF žiemos čempionatą uždarose patalpose. Suregtos dvi po dvi
dienas rinktinių komplektavimo ant vandens regatos, sporto salėse kas mėnesį nuo spalio iki balandžio
rengti testavimai rinktinių kandidatams.
Surengta LIF konferencija, trenerių susirinkimas, irklavimo vakaras, seminaras treneriams
ir seminaras teisėjams. Susirinkimai sportininkams rengiami stovyklose, inicijuojant rinktinių treneriams
ir konsultantui G. Postiglione. Šiemet daugiau dėmesio ir lėšų federacijoje skirta rinktinių, o ypač jaunių
ir jaunimo pasirengimui. Suorganizavome stovyklą Italijoje, buvo ir eilė trumpesnių stovyklų Lietuvoje
prieš didžiausius sporto renginius. Olimpinės rinktinės kandidatai ir kiti stipriausi atstovai pasirengimą
tęsė Graikijoje.
Užsienyje dalyvauta 11-oje tarptautinių renginių (tarptautinės regatos, pasaulio ir Europos čempionatai),
FISA kongresuose Londone, Europos federacijų susirinkime Račicoje (Čekija) ir FISA kongrese Sarasotoje
(JAV). Taip pat, metų eigoje pateikta ataskaita FISA tarybai apie pasirengimą pasaulio jaunių irklavimo
čempionatui ir jo rezultatai po renginio.
Kofinansuota paraolimpiečio Augusto Navicko pasirengimo stovykla Gavirate (Italijoje) ir
Sarasotoje (pasaulio irklavimo čempionatas).
Tęsiamas bendradarbiavimas su valčių gamintojais Filippi ir Empacher. Abu
gamintojai yra suteikę galimybę medalių siekiančioms įguloms nemokamai naudotis inventoriumi visą
sezoną ir startuoti pasaulio ir Europos čempionatuose.
Didžiają dalį laiko praleidome projektų vykdymui ir ataskaitoms. 2017 metams teikėme
projektus į KKSRF (kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas). Teigiamai įvertintas inventoriaus įsigijimo
projektas susietas su pasaulio jaunių irklavimo čempionatu bei įsigytos valtys - porinė keturvietė ir
vienvietė. Kita finasuota LIF paraiška, kurią teikėme KKSRF -2 dienų LIF teisėjų kvalifikacijos kėlimo
seminaras, kuris buvo surengtas Druskininkuose.
LIF teikė paraiškas ir į KKSD biudžeto lėšomis finansuojamas programas sekančioms
kryptims: pavienio irklavimo vystymas Klaipėdoje steigiant sporto klases, antra paraiška - programinės
lėšos Augustui Navickui dalyvauti pasaulio irklavimo čempionate Sarasotoje.
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Šie projektai be jų vykdymo ar paraiškos teikimo procedūros atima labai daug laiko
kasmėnesinėms finansinėms ataskaitoms (kiekvieno projekto) ir ketvirtinėms skirtingų pjūvių
ataskaitoms parengti. Trečias patenkintas projektas ir bene diždžiausių pastangų pareikalavęs-pasaulio
jaunių irklavimo čempionato vykdymas. Šis renginys buvo ypač sunkus, nes finansavimas gautas labai
vėlai ir tik 45 procentai reikalingos sumos.
Bendradarbiaujant su LTOK (Lietuvos Tautiniu olimpiniu komitetu) 2017 metais pasikeitė
olimpinės rinktinės finansavimo sistema, ir dalis lėšų buvo skiriama ne per LOSC (Lietuvos olimpinį sporto
centrą), o tiesiogiai per federacijas. Todėl 2017 metais ypač padaugėjo darbo, kuris dalinai buvo
dubliuojamas organizacine prasme (ne finansine) LOSC. Iš LTOK yra gautas pritarimas skirti dvi Olimpinio
solidarumo fondo stipendijas dviem sportininkams: A. Kelmeliui ir I. Adomavičiūtei.
Bendradarbiaujant su FISA teisėjų kolegija taip surengėme Trakuose tarptautinį teisėjų kvalifikacijos
seminarą, kuris mūsų biudžetui papildomų lėšų nekainavo, nes buvo finansuojamas tarptautinės
federacijos (FISA) ir pačių lektorių savanorystės pagrindu. FISA iniciatyva Trakuose, vyko visų pasaulio
šalių pasitarimas dėl TOKIJO Olimpinių žaidynių kvalifikacijos sistemos pakeitimo. Šis renginys taip pat
buvo surengtas FISA lėšomis.
Reikėtų atkreipti dėmesį, jog esame labai dėkingi LIF savanoriams ir visuomenininkams
teisėjams, kurie savo nemokamu darbu sutaupo nemažai lėšų ir puikiai atlieka savo pareigas. Pasaulio
jaunių irklavimo čempionate, kartu su Organizaciniu komitetu jų skaičius siekė 203 asmenis, kolektyvas
suburtas pasirenkant savanorius ir skirtingų pasaulio šalių ir kontinentų. Tarptautinėse regatose mūsų
nacionaliniams teisėjams talkininkavo tradiciškai apie 30 savanorių ir įvairių Lietuvos vietų. Lietuvos
irklavimo regatose neatlygintinai dirba nacionalinių ir tarptautinių teisėjų brigada, kurie taip pat
federacijos biudžetui sutaupo ženklią sumą pinigų savo darbą atlikdami savanorystės pagrindu.
Puikiai pasirodė 2017 metais irklavimo meistrai, garsindami Lietuvos vardą dvejose
pagrindinėse regatose: Meistrų žaidynės N. Zelandijoje ir meistrų pasaulio regata Slovėnijoje, Bledo
mieste. Tik pasaulio meistrų regatoje lietuviai iškovojo 22 medalius.
Atasakaitos pabaigai, tai kas labiausiai mus džiugina - šiek tiek statistikos apie mūsų
didžiausius tarptautinius laimėjimus 2017-ais metais:
• I vieta Europos irklavimo čempiontate (Račice, Čekija), vyrų porinė keturvietė: Aurimas
Adomavičius, Rolandas Maščinskas, Martynas Džiaugys, Dovydas Nemeravičius.
• I vieta Pasaulio taurės I-jame (Belgradas, Serbija) ir III-jame (Liucerna, Šveicarija) etapuose, vyrų
porinė keturvietė: Aurimas Adomavičius, Rolandas Maščinskas, Martynas Džiaugys, Dovydas
Nemeravičius ir porinė dvivietė Mindaugas Griškonis ir Saulius Ritter.
• IV vieta Pasaulio irklavimo čempionate (Sarasota, JAV), moterų porinė dvivietė: Milda
Valčiukaitė, Ieva Adomavičiūtė; ir vyrų porinė dvivietė: Saulius Ritter, Mindaugas Griškonis.
• I vieta Pasaulio irklavimo čempionate (Sarasota, JAV), vyrų porinė keturvietė: Aurimas
Adomavičius, Rolandas Maščinskas, Martynas Džiaugys, Dovydas Nemeravičius.
Iškovotas vienas pirmųjų olimpinių kelialapių Lietuvai į 2018 m. Buenos Airėse
(Argentina) vyksiančias jaunių olimpines žaidynes. Sėkmingai startavo merginų pavienė dvivietė.
Kelialapį Lietuvai iškovojo Vytautė Urbonaitė, Kamilė Kralikaitė (tren. V. Sokolinkis).
2017 metų gruodžio mėnesiui LIF samdomi darbuotojai buvo šeši: Inga Daukantienė, Matas Taparauskas,
Iveta Gruodytė, Vitalija Putriūtė, Virgaudas Leknickas, Karolis Sunklodas.
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Nuo 2018 metų prisidės dar trys asmenys atleisti iš LOSC po reorganizacijos. 2017 metais Lietuvos
irklavimo federaciją vienijo 20 narių. Naujų narių gretas papildė Klaipėdos irklavimo klubas „Gigas“,
prezidentas Darius Raišutis.
1. UAB „Academia Remigum“
2. Asociacija - Irklavimo klubas “GLORIA”
3. Asociacija - Lietuvos irklavimo klubo fondas
4. VšĮ - Klaipėdos irklavimo centras
5. Asociacija - Klaipėdos irklavimo klubas
6. Asociacija - Irklavimo klubas „DANGĖS YRIAI“
7. VšĮ - Prienų irklavimo klubas
8. Asociacija - Šiaulių irklavimo sporto klubas „GINTARINIS IRKLAS“
9. Asociacija - Šiaulių irklavimo klubas „TALKŠA“
10. Asociacija - Šiaulių irklavimo federacija
11. Asociacija - Trakų irklavimo sporto klubas
12. Asociacija - Trakų irklavimo klubas „AUKSINIS YRIS“
13. Asociacija - Trakų rajono centrinis sporto klubas „ŽALGIRIS
14. Asociacija - Vilniaus irklavimo meistrų klubas „ŽALGIRIS“
15. VšĮ - Irklavimo klubas 8+
16. Asociacija - Vilniaus irklavimo federacija
17. Asociacija - Kauno sporto klubas „YRIAI“
18. Asociacija - Klaipėdos irklavimo klubas „GIGAS“
19. VšĮ - Sporto klubas „BIRŠTONO NEMUNAS“
20. Asociacija - Irklavimo klubas „FAVORITAS“

Finansinė veiklos ataskaita
Per 2017 metus gauta pajamų:
1
2
3
4
5

Kūno kultūros ir sporto departamentas
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto
Nario mokestis
Starto mokestis, licenzijos, stojimo mokestis į LIF
Parama ir VMĮ 2%
Pardavimai, kofinansavimai (pasaulio irklavimo čempionato bilietai,
6 dalyvavimas savo sąskaita ir kt.)
viso EUR:
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439405
443 790
2 126
7 626
39 963
95300,32
1 028 210
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Parama detalizuojama sekančiai:
UAB "BALTIC TOURS VILNIUS" (KUPONAI)
A. Guogos paramos fondas
UAB Valentis Pharma (papildai)
UAB Valentis Pharma (papildai)
UAB Valentis Pharma (papildai)
Laikas valgyti, UAB
Arimex, UAB
UAB "BALTIC TOURS VILNIUS"

3 300,00
2 000,00
515,80
257,90
468,72
145,00
3 000,00
30 000,00

Viso 2017 m. gauta paramos : 39 687,42

Be deklaruojamos gautos paramos lėšomis ar dovanų kuponais esame dėkingi kitiems savo
nuolatiniams rėmėjams, fiziniams ar juridiniams asmenims.
Nuolatinę pagalbą suteikia Trakų rajono savivaldybė ir seniūnija, gelbėjimo tarnybos ir viešosios tvarkos
prižiūrėtojai. Irklavimo regatos „Gintariniai Irklai“, nepraeina be Trakų raj. Savivaldybės apdovanojimų,
nuolat bendradarbiaujame rengiant pasaulio ir Europos čempionatus. Trakų pilis per pasaulinius renginius
sutalpina bene 60-ies šalių delegatus ir dalyvius.
Steigiant prizus atviram Lietuvos čempionatui, tarptautinei regatai “Gintariniai irklai”, LIF taurėms
prisideda nuolatiniai prizų steigėjai buvę ar esami LIF vadovai, klubai, irklavimo meistrai, regioninės
federacijos.
Regatų dalyviai jau įprato gauti dovanas iš mūsų partnerių -Trakų rajono viešbučių, smulkių verslininkų.
Didelis indėlis ir savivaldybių, kurios inicijavo irklavimo objektų statybą ar atnaujinimą, taip
prisidėdami prie irklavimo sporto paramos ir plėtros.
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2017 metai LIF biudžeto plano ataskaita
Renginiai užsienyje:
kodas

U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U 13

Tarptautiniai renginiai užsienyje
Akreditacijos, kelionės ir kt. sąnaudos
renginiams:
Tarptautinė "Memorial D Aloja" regata
Para regata
FISA Kongresai, susirinkimai
Europos suaugusiųjų čempionatas
Europos jaunių irklavimo čempionatas
Pasaulio jaunimo iki 23m. čempionatas
Baltijos jūros šalių žaidynės
Pasaulio jaunių irklavimo čempionatas
Europos jaunimo iki 23 m. čempionatas
Pasaulio suaugusiųjų čempionatas
Tarptautinė regata "Wielka Wioslarska O Puchar
Brdy"
Tarptautinė jaunių regata "Baltic Cup"
Mokomosios treniruočių stovyklos užsienyje ir
Lietuvoje

renginio vieta

planas

faktas

Piediluko (Italija)
Gavirate (Italija)
Londonas, Tokijas
Račice (Čekija)
Krefeldas (Vokietija)
Plovdivas (Bulgarija)
Brestas (Baltarusija)
Trakai (Lietuva)
Krušvica (Lenkija)
Sarasota (Florida)

4 338
1 578
2 568
21 543
11 738
21 388
4 088
9 065
9 950
71 172

6143,98
1835
2209,66
20712,63
13232,8
16600,24
1547,18
165707,58
9897,38
68879,79

Bydgostia (Lenkija)
Brestas (Baltarusija)

1 248
5 452

1061,26
747,72

Italija ir kt.

20 000

26039,14

184 128

334614,36

sąnaudos

faktas

4 690

4964,59

7 500

13896,6

Renginiai Lietuvoje:
Kontroliniai testavimai, Atviras Lietuvos suaugusiųjų ir jaunių
kodas čempionatas, "Gintariniai irklai" ir kt.
L1
L2
L2
L2
L2
A

Transporto nuoma, degalai kateriams, kelionės kuro kompensacijos
Posėdžių salių ir trasos nuomos: varžyboms, trenerių, teisėjų seminarai,
susirinkimai ir kt.
Maitinimo išlaidos (treneriai, teisėjai, sportininkai, savanoriai, ir kt.
aptarnaujantis personalas
Apgyvendinimo išlaidos (treneriai, teisėjai, sportininkai, savanoriai, ir
kt. aptarnaujantis personalas)
Apdovanojimo išlaidos: medaliai, diplomai, taurės, tentai, spauda ir kt.
Aprangos regatoms ir čempionatams

4 500

5121,13

6 000
7 950
15000

7323,54
15578,46
19300,08

tarpinė suma:

40 950

66184,4

sąnaudos

faktas

2 000
38 195
1 000

1935
39473,92
0

renginio
pavadinimas
kodas
K1
K2
K3
5

Kitos išlaidos:
FISA ir LSFS mokesčiai
Darbo užmokesčiai ir mokesčiai
Auditavimo išlaidos (DU)

5 asm.
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K4
K5
K6
K7

IT timingo pasl., svetainės sistemos skūrimas
Komunalinės, ryšio paslaugos, komandiruočių išl., buhalterija, viešieji
pirkimai, kanc. pr.
Mikroautobuso, konstrukcijos tech. apt.,eksplot., draudimai, ratai
Kitos nenumatytos išlaidos, gėlės, banko
mokesčiai, įstatų forminimas
tarpinė suma:

kodas

T 20

Programa "Tokijo 2020" (LTOK dotacija)
Dalyvavimas pasaulio irklavimo čempionate
(A.Navickas)

S2

Irklavimo teisėjų seminaras (dalinis
apmokėjimas)

S5

61,04

11 560
3 000

11559,82
3081,82

2 117

7647,69

157 872

63759,29

355 000

286420,39

5 000

5500,98

1 000

1070,2

25 000
14 905

25000
7339,55

25 000

25152,2

425 905

350483,32

Papildomi projektiniai dotavimai (jau laimėti
konkursai ar skirtas tikslinis finansavimas)

S1

S3
S4

100 000

Inventoriaus įsigyjimas
Pavienio irklavimo Klaipėdoje vystymas
Inventoriaus įsigyjimas per LTOK programą (t.y.
valčių priekaba 8 ergometrai ir kt.)

sutartiniai santykiai
pagal LTOK
sprendimą
sutartiniai santykiai
pagal KKSD
sprendimą
sutartiniai santykiai
pagal KKSD
sprendimą
sutartiniai santykiai
pagal KKSD
sprendimą
Biudžetinės lėšos
LTOK lėšos
Viso projektinių
lėšų:

Viso pajamų iš skirtų projektinių lėšų:
Viso pajamų iš KKSD:

445 905
253 000
Viso sąnaudų:

808 855
-109 950
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1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.01
2.02
3.01
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
6.01
7.01
8.01

Pavadinimas
Pasaulio jaunių irklavimo čempionatas (biudžeto lėšos)
Medikas
Apsaugos darbuotojai
Marketingo specialistas
Valytojos
Komentatorius
Apgyvendinimo išlaidos
Maitinimo išlaidos
FISA auditavimo išl.(kelionė, apgyvendinimas, maitinimas ir kt.)
Tribūnų su kėdėmis ir žurnalistų stalais nuoma
Ekrano nuoma
Tvoros nuoma, biotualetai, palapinės
Katamaranų, guminių valčių nuoma
VRM reabilitacijos centro ir namuko Galvės g. 16. nuoma
Pilies nuoma atidarymo ceremonijai
Generatorių, akumuliatorių nuoma
Degalų išlaidos, tepalai čempionato aptarnavimui
Telefonų, racijų nuoma, tel. linijų įvedimui.
Kompiuterių nuoma info centrui, akreditacija
Multifunkcinių prietaisų nuoma, toneriai, dažai
Tentai, lipdukai, vėliavos ir kt.
Kanceliarinės prekės varžybų vykdymui
Medikamentai, pirmos pagalbos priemonės, ledas
Čempionato atidarymo scenarijus ir pravedimas
Maketavimo ir spaudos darbai
Savanorių, aptarnaujančio personalo teisėjų apranga
Greitosios med. pagalbos budėjimo paslauga
Marketingo reklamos, renginio viešinimas
Akreditacijos tarnybos darbas
Bevielio interneto diegimo finiše ir kt.
Nenumatytos
Viešųjų pirkimų teisinės paslaugos, banko mok.
Ryšio paslaugų išlaidos varžybų vietoje
viso:

Lietuvos irklavimo federacijos vykdomojo komiteto vardu
Generalinė sekretorė Inga Daukantienė
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Planas
planas
784,00
1920,00
1326,00
450,00
300,00
23400,00
18898,56
1300,00
36000,00
6000,00
2796,00
750,00
3498,00
300,00
750,00
1000,00
3000,00
1150,00
1260,00
1000,00
2750,00
300,00
1780,00
3750,00
8000,00
8000,00
3000,00
2000,00
550,00
0,00
3627,00
360,44
140000,00

įvykdymas
752,96
1294,41
1326,00
1117,06
300,00
26451,65
18853,03
1472,12
33000,00
8000,00
4168,50
0,00
3920,25
200,00
892,00
1720,80
0,00
544,50
640,22
916,83
2547,06
0,00
1858,85
2550,24
7201,87
7940,00
300,00
426,14
2505,38
4795,10
3979,20
325,83
140000,00

