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              LIF VYKDOMOJO KOMITETO PROTOKOLAS 

2018-05-05 
 Trakai 

 
Pirmininkauja LIF prezidentas Dainius Pavilionis. 
Protokoluoja LIF generalinė sekretorė Inga Daukantienė 
Dalyvių sąrašas pridedamas. Kvorumas yra, dalyvavo 7 am. 
 
NAGRINĖTA: 

1. Trumpa informacija apie praėjusias stovyklas Graikijoje ir Italijoje. 
Pasisakė treneriai M. Masilionis ir Kęstutis Keblys. 

Treneriai pasisakė apie stovyklų eigą, pristatė nuveiktų darbų apimtis, pateikė analizę kokie 
tobulintini dalykai kitiems metams vykstant į stovyklas tose pačiose vietose. K. Keblys minėjo, kad 
trūko trenerių bendradarbiavimo, laiko vadybai stovyklos pradžioje, kol įsikurs komanda. Taip pat 
paminėjo, kad savo sąskaita vykstantys sportininkai kitąmet turėtų vykti su savo treneriais ne į tą 
pačią vietą, o geriau atskirai nuo rinktinės kandidatų. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 
1. Kitais metais siekti surinkti optimalią trenerių komandą. 
2. Padėti ne rinktinės nariams vykti į stovyklą atskirai, suteikiant vadybinę pagalbą 

komunikuojant užsienio kalba su užsienio klubų/bazių atstovais. 
 
NAGRINĖTA: 

2. Mildos Valčiukaitės prašymo nagrinėjimas (pridedamas). 
 NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

3. Egidijui Balčiūnui išsiaiškinti situaciją ir pateikti sprendimo būdą LIF VK ar 
administracijai. 

 
NAGRINĖTA: 

3. Dėl LIF inventoriaus skirstymo ir inventoriaus išvežimo. Supažindinimas su LIF turto 
valdymo ir pinigų disponavimo tvarka.  
Pasisakė I. Daukantienė ir K. Butkus. 

Inga Daukantienė paminėjo, kad valčių dalybos mechanizmas veikia nepakankamai gerai.  
Vis atsiranda piktnaudžiaujančių trenerių, kurie nesuderina inventoriaus išvežimo su administracija 
ir nesutvarko visų reikalingų formalumų. Dar vis kyla daug abejonių kas už ką atsakingas ir kas turi 
kokius įgaliojimus. 

Pasisakė K. Butkus. K. Butkus supažindino su naujos tvarkos aprašu ir pasiūlė jį priimti kaip 
dokumento pagrindą, papildyti pasiūlymais iki kito posėdžio, ir tuomet jį patvirtinti. 

 NUTARTA BALSŲ DAUGUMA  
4. Iki kito LIF VK posėdžio teikti pasiūlymus „LIF turto valdymo ir pinigų 

disponavimo tvarkos“ aprašui ir teikti tvirtinimui. 
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NAGRINĖTA: 
 

4. Dėl vyrų porinės keturvietės atsisakymo dalyvauti stovykloje Graikijoje ir pasirengimo plano 
nevykdymo. Užfiksuotas faktas, kad dalis sportininkų nepageidauja rengtis sezonui 
Graikijoje.  
NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

1. OR treneris M. Masilionis metinį pasirengimo planą  su visais sportininkais toliau 
vykdo Graikijoje, kaip planuota, tuomet vyksta tiesiogiai į PTE. 
2.  Tvirtinti pateiktas rinktinių sudėtis ir jas atskirai viešinti www.lif.lt skiltyje „rinktinė“ 
stovyklos ir varžybos“. 

 
NAGRINĖTA: 

5. Dėl teisėjų kolegijos seminarų rengimo ir aprangos įsigijimo. 
Pasisakė I. Daukantienė.  LIF finansiniame plane buvo suplanuotos lėšos teisėjų kvalifikacijos 
kėlimui, tačiau atsižvelgiant į tai, kad teisėjų kolegija dalyvaudama KKSRF projektų teikime laimėjo 
lėšų seminaro surengimui, yra prašoma leisti LIF lėšas perskirstyti, nuperkant teisėjams spec. aprangą 
vietoj kvalifikacijos kėlimui numatytų lėšų LIF metiniame biudžete. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 
• Atsižvelgiant į teisėjų darbą visuomeniniais pagrindais perskirsti teisėjų 

kvalifikacijai skirtas lėšas ir leisti įsigyti teisėjams aprangą išlaidas apmokant iš 
LIF biudžeto. 

 
NAGRINĖTA: 

• Dėl Kauno m. „Bangpūtys“ prašymo stovyklos išlaidų mokėjimus pakeisti kitais. 
Prezidentas pasisiūlė suderinti mokėjimus pateikiant abiem pusėm priimtiną mokėjimo būdą. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 
• Netenkinti prašymo, mokėjimo suderinimą pavesti prezidentui D. Pavilioniui. 

 
NAGRINĖTA: 

7. Dėl LIF pozicijos per neeilinę LTOK asamblėją nesilaikymo. 
Buvo trumpai prisiminta 2018 m.. LTOK asamblėja, kurioje LIF prezidentas nesilaikė iš anksto 
suformuotos LIF VK nuostatos, kad LIF neteiks savo nuomonės dėl LTOK veiklos skaidrumo ar 
finansinių ataskaitų, dėl tos priežasties, kad LIF VK narių  vieninga nuomonė nesikišti į kitų 
organizacijų veiklą, ypač tada kai tuo užsiima akredituotos institucijos.  
Buvo diskutuota, kad turima pakankamai veiklos ir išankstinės nuomonės teikimas gali nesutapti su 
esamais ar būsimais faktais ir jie kuria nemalonią nedarbingą atmosferą visoje irklavimo 
bendruomenėje. 
 
 
 

Prezidentas            Dainius Pavilionis 
 
 
Generalinė sekretorė     Inga Daukantienė 
 
 

 


