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LIF viceprezidento 
Edmundo Daukanto2017 m. veiklos ataskaita

• Pagalba formuojant nacionalines rinktines:
ü Žiemos kontroliniai testai – jau tradiciškai

parengdavau treniruoklius kontroliniams testams,
pravedžiau testus, ir manau pakankamai operatyviai
apdorodavau testų duomenis iki lygio tinkamo
pateikti rinktinės treneriams.

ü Atrankinės kontrolinės varžybos Trakuose – varžybų
organizavimas ir jų aptarnavimas teisėjaujant.

ü Testavimo procesas vyko gana sklandžiai, su vis
stipresne renginių organizavimo komanda, techninių
nesklandumų praktiškai nebematome. Toliau
konsultuojamės su mūsų rinktinės konsultantu G.
Postiglione, aptarimuose daugiausia dėmesio
skyriau siekiui turėti daugiau aiškumo dėl atrankos
principų.



LIF viceprezidento 
Edmundo Daukanto2017 m. veiklos ataskaita

• Renginių organizavimas
ü Kaip ir kiekvienais metais, pavyko sėkmingai derinti varžybų

organizavimo darbą (tiek padedant varžybų organizatoriams, tiek
tiesiogiai organizuojant nacionalines regatas) su teisėjavimu.
Šiais metais tokiu būdu dalyvavau visuose LIF taurės etapuose
(Drevernoje, Šiauliuose, Kupiškyje), regatoje „Gintariniai irklai“
bei Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų irklavimo čempionate.

ü Svarbiausias metų renginys – Pasaulio jaunių irklavimo
čempionatas Trakuose. Jau eilės tokio mąsto renginių patirtis
buvo pilnai panaudota. Nors KKSD finansavimas buvo labiau nei
kuklus, čempionato dalyviai, lėšų stokos tikrai nepajuto. Taupymo
tikslais savanorių komanda buvo sudaryta tikrai žymiai mažesnė,
kaip ankstesniuose čempionatuose, bet jų darbas buvo
organizuotas labai optimaliai. Ir dalyvių atstovų ir FISA specialistų
nuomone, tai puikiai organizuotas renginys. Oficialioje FISA
ataskaitoje čempionato komentaras „outstanding performance“ –
labiau nei retas organizacinių komitetų įvertinimas. Turiu pabrėžti,
kad turime tikrai šaunią renginių organizavimo komandą.



LIF viceprezidento 
Edmundo Daukanto2017 m. veiklos ataskaita

• LIF komandų išvykos į renginius užsienyje
ü Vykdžiau komandos vadovo funkcijas tarptautinėje

memorial d‘Aloja regatoje Piediluco (Italija),
Komandos vadovo funkcijos U23 čempionate
Plovdive.

ü Komandos vadovas meistrams Bydgoščio regatoje
– nauja patirtis ir man ir galimybė mūsų meistrams
pamatyti, kaip vykdomos komandos vadovo
funkcijos.

• Tarptautinė veikla
ü Dalyvavau kovo mėn. FISA konferencijoje Londone,

jos metu vyko diskusijos dėl pakeitimų Europos
irklavimo (federacijos) būsimų įstatų, o taip pat
Olimpinio irklavimo rungčių.



LIF viceprezidento 
Liudviko Mileškos 2017 m. veiklos ataskaita

• Lietuvos irklavimo trenerių sprendimu (man kuruojant) įsteigta Trenerių
taryba. Trenerių tarybai pageidaujant paruošiau tarybos nuostatų
projektą, kuris šiuo metu yra tobulinimo lygmenyje. Tarybos tikslas
analizuoti esamą irklavimo sporto situaciją Lietuvoje ir savo išvadas ir
siūlymus teikti Lietuvos irklavimo federacijai. Manau, kad tai reikalingas,
Lietuvos irklavimo vystymui, padalinys. Išgryninus Trenerių tarybos
veiklos nuostatus, jie bus teikiami Lietuvos irklavimo federacijos
vykdomajam komitetui dėl jų įteisinimo.

• Prisidėjau prie vienintelio Lietuvoje neįgalaus irkluotojo A. Navicko
finansinio aprūpinimo, organizavau techninę pagalbą, treniruočių
planavimą ir kt. Klaipėdoje su savivaldybės palaikymu sprendžiu
klausimą dėl neįgaliųjų grupės steigimo. Tikiuosi, kad po bazės
rekonstrukcijos saugioje irkluoti Danės upėje galės treniruotis negalią
turintys visi norintys irkluoti Lietuvos žmonės. Numatoma įsteigti trenerio
ir asistento etatai. Be to, Klaipėdoje vykdomosiose regatose įtraukiame
neįgaliųjų plaukimus, kur atvyksta startuoti svečiai iš Rusijos ir Latvijos.



LIF viceprezidento 
Liudviko Mileškos 2017 m. veiklos ataskaita

• Ženkliai prisidėjau prie irklavimo propagavimo renginių – varžybų Klaipėdoje.
Kasmet diegiame naujoves “Vilties yrių” regatoje, kurią vykdome kartu su
vienuoliais pranciškonais. Tobuliname irklavimo sezono Lietuvoje uždarymo
Danės regatą bei Vilhelmo kanalo regatą, kuri reikalauja nemažai pastangų
ruošiant dažnai užneštą kanalo varžybų trasą bei įrengiant starto – finišo vietas.
Be to, Vilhelmo kanalo regatoje vykdomas Lietuvos irklavimo federacijos taurės
etapas. Ši regata pritraukia vis daugiau norinčių startuoti.

• Lietuvos irklavimo federacijos prezidento dėka ir mano pastangomis, šių metų
gegužės mėnesį prasidės Klaipėdos irklavimo bazės renovacija (už 1 400 000
eurų), kuri bus pritaikyta ir neįgaliųjų irklavimui. Manau, kad tai ženkliai prisidės
prie Vakarų regiono irkluotojų rengimo.

• Palaikau ryšius su Telšių sporto centro vadovybe ir trenerėmis. Manau, kad mano
ir Lietuvos irklavimo federacijos prezidento pastangomis Masčio ežere
atsiradusios valtys suteikia galimybę irkluoti ir atsiskleisti talentingam Žemaitijos
jaunimui. Dalyvavau susitikime su Telšių rajono meru kur buvo aptarti tolimesni
Telšių irklavimo sporto reikalai. Kartu su Lietuvos irklavimo federacijos prezidentu
buvome pakviesti į geriausių sportininkų apdovanojimų vakarą, kur buvo
pagerbtos ir Telšių jaunosios irkluotojos bei trenerės.



LIF viceprezidento
Liudviko Mileškos 2017 m. veiklos ataskaita

• Irklavimo sporto plėtra Lietuvos miestuose, kurie turi vandens telkinius,
yra svarbi irklavimo sporto vystymosi perspektyvai. Teko bendrauti su
Tauragės meru, kuris pozityviai nusiteikęs irklavimo sporto įdiegimui
Tauragės rajone. Tai galėtų įvykti 2019 metams.

• Įvertinus Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento įsakymą dėl
sporto klasių steigimo miestuose (tarpininkaujant Lietuvos irklavimo
federacijai) dėjau dideles pastangas dėl jų įkūrimo Klaipėdos mieste. Tai
perspektyvus eksperimentas su tikslu tokios veiklos patirtį perduoti ir
kitiems irkluojantiems miestams. Dalinai steigimas pasiteisino, tačiau yra
užstrigęs teisinių aspektų nagrinėjime.

• Stengiuosi dalyvauti Lietuvos irklavimo federacijos renginiuose, t. y.
rengiant Vilhelmo kanalo regatą – LIF I taurės etapą, Lietuvos jaunių ir
suaugusiųjų čempionate (Trakai), pasaulio jaunių čempionate (Trakai),
kur vykdžiau Lietuvos irklavimo federacijos prezidento pavedimus
(svečių užėmimas, apdovanojimų ceremonija ir kt.).

• Esu susipažinęs su visais Lietuvos irklavimo federacijos Vykdomojo
komiteto dokumentais. Teikiau savo siūlymus apie federacijos veiklos
gerinimą vykdomajam komitetui, dalyvavau pagal galimybes
posėdžiuose.



LIF Vykdomojo komiteto narės, Vilniaus m. atstovės 
Aušros Lingienės 2017 m. veiklos ataskaita

• Būdama vykdomojo komiteto nare 2017 m. dalyvavau LIF
posėdžiuose, svarstant įvairius federacijai aktualius klausimus.

• Toliau dirbau su licencijomis, vedžiau LIF narių apskaitą ir
kontrolę.

• Kaip ir anksčiau, rūpinausi Vilniaus miesto komandos transportu,
padėjau įsigyjant valtis, kitą sportinį inventorių.

• Drauge su „ Irklavimo klubo 8+“ nariais suorganizavome
Naujametinį meistrų pagerbimo vakarą Verkių rūmuose.

• Kiek leido mano užimtumas, teisėjavau federacijos varžybose,
dalyvavau teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

• Su Kauno miesto treneriu Vydūnu Baneliu vis dar organizuojam
tradiciniu tapusį Vilniaus-Kauno irkluotojų mačą aštuonvietėmis
valtimis.

• Nepamirštu ir pati sportuoti : su klubu 8+ dalyvavau Meistrų
Žaidynėse Zelandijoje ir World Masters regatoje Bledo mieste.



LIF Vykdomojo komiteto nario Birštono-Prienų atstovo  
Sauliaus Smailio 2017 m. veiklos ataskaita 

• Dalyvaudamas VK posėdžiuose, teikiau siūlymus aktualiais LIF bei Birštono-
Prienų irkluotojams rūpimais klausimais.

• Užtikrinau, kad Birštono irkluotojai pagal meistriškumo lygį dalyvautų visose LIF
rengiamose varžybose.

• Rūpinausi tradicinių irklavimo varžybų Birštone vykdymu:
- 2017 m. balandžio 22 d. organizuota Birštono pavasario irklavimo regata,
dalyvavo Birštono, Prienų, Trakų, Kauno raj. irkluotojai 10-tyje valčių klasių;
- 2017 m. rugsėjo 30 d. organizuota A. Kikilo atminimo taurės regata, dalyvavo
Elk (Lenkijos), Kauno m., Kauno raj., Trakų, Vilniaus, Prienų ir Birštono irkluotojai
10-tyje valčių klasių per 80 sportininkų.

• Pasiekimas: M1x klasėje - 19 valčių, M4x kl. - 7 valtys; Teisėjavimas užtikrintas
vietos teisėjų bei atvykusių trenerių pastangomis (be pykčio, incidentų).

• Teikta parama sporto klubui “Birštono Nemunas“ vykdant tradicinę irklavimo
šventę “Gintaro keliui atminti“.

• Prisidedu palaikant nuo 2012 metų tarptautinius ryšius su Elk (Lenkija) irklavimo
centru, dalyvaujant partnerių organizuojamose varžybose, projektinėje veikloje.

• Prisidedu palaikant ryšius su Kauno, Kauno raj. sporto centrais, dalyvaujant
abipusėse rengiamose varžybose.

• Organizavau parengiant Birštono irklavimo elingo techninį projektą.


