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LIF VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019-02-04
Vilnius
Pirmininkauja LIF prezidentas Dainius Pavilionis.
Protokoluoja LIF generalinė sekretorė Inga Daukantienė .
Vykdomojo komiteto sprendimai priimami remiantis balsų dauguma, įskaičiuojant ir korespondencijos
būdu dalyvavusius narius.
Dalyvavo balso teisę turintys nariai: D. Pavilionis, E. Daukantas, A. Lingienė, S. Smailys, M. Masilionis, K.
Butkus, B. Šakickienė.
Kvorumas yra, dalyvavo septyni LIF VK nariai iš devynių. I. Daukantienė (ex oficio.)
NAGRINĖTA:
1. KLAUSIMAS. Naujų LIF narių priėmimas - „Irklavimo teisėjų asociacija“.
Pasisakė S. Smailys. Kilo nuogąstavimų, kad federacijos valdymą bando perimti veteranų klubai ir visiškai
neaišku ką ši organizacija ketina veikti federacijos sudėtyje. Kuriasi naujos organizacijos, renginių
organizatoriai, greit ir trenerių taryba užsimanys stoti į federaciją.
Pasisakė I. Daukantienė. Visi, kas sukurs asociaciją, ar tai trenerių taryba, ar meistrai turi teisę stoti į LIF ir
dalyvauti LIF valdyme.
E. Daukantas pacitavo LIF įstatus, kad LIF narėmis gali būti įregistruotos sporto organizacijos, kurių veikla
susijusi su irklavimo sportu.
Kalbėjo D. Pavilionis. Liko pamirštos biudžetinės įstaigos, kurios tiek daug duoda rengiant sportininkus
reikia jas vėl pakviesti dalyvauti veikloje ir pažiūrėti ar jos negali būti narėmis.
I. Daukantienė priminė, kad su visomis mus siejančiomis biudžetinėmis įstaigomis yra pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys, joms yra suteiktas partnerystės statusas federacijoje. Sutartis galima pasiūlyti
peržiūrėti ir atnaujinti.
BALSUOTA - 1 KLAUSIMAS:
Ar priimti Irklavimo teisėjų asociaciją į LIF narius?
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Atmesti teisėjų asociacijos prašymą priimti į narius.
Paaiškėjus daugiau detalių dėl ir siekiant dar kartą įsitikinti balsavimo tikslumu-klausimą „dėl
irklavimo teisėjų asociacijos“ priėmimo nukelti į kitą VK posėdį ir pasikviesti į posėdį asociacijos
atstovą ir išsiaiškinti ką jie ketina veikti LIF sudėtyje.

•

Išsiųsti biudžetinėms įstaigoms kvietimą bendradarbiauti ir pageidaujančioms - atnaujinti
partnerystės sutartis.

NAGRINĖTA:
2. KLAUSIMAS. LIF narių 2018 m. metinio mokesčio mokėjimo ataskaita, balsavimo kvotų 2019 metų
eilinei konferencijai numatymas.
Daukantienė pristatė du dokumentus: LIF narių sąrašą, kurie sumokėjo mokesčius, bei tuos, kurie
mokesčio nesumokėjo. Buvo akcentuota, kad praėjusioje konferencijoje visi nariai kartu su konferencijos
medžiaga ir nario mokesčio mokėjimo sąskaitas. Vėliau metų eigoje buvo siunčiami raštiški priminimai.
Visos nario mokestį nesumokėjusios asociacijos buvo informuotos, kad narystė federacijoje yra
savanoriška, o įstatų laikymasis juos įpareigoja kasmet nario mokestį sumokėti iki kovo 31 d.
Prieš priimant sprendimą pacituoti LIF įstatai: „Vykdomojo komiteto sprendimu nario mokesčio
nesumokėjusio juridinio asmens narystė LIF gali būti laikinai sustabdyta arba visiškai nutraukta. Bet kuriuo
atveju nariai, nesumokėję mokesčių ar turintys kitų finansinių įsiskolinimų Federacijai, netenka balsavimo
teisės ir kitų suteiktų privilegijų.“
Nariai pateikė siūlymus kuriuos
NUTARTA PRIIMTI BENDRU SUTARIMU:
1. Suspenduoti narystę šiems klubams: Trakų irklavimo klubas, Kauno sporto klubas „Yriai“, Lietuvos
irklavimo klubo fondas.
2. Nutraukia narystę savo noru-„Trakų rajono centrinis sporto klubas „Žalgiris“ (jau du metai
nemokami mokesčiai ir raštiškai pateikta informacija, kad nariu būti nepageidauja).
3. Ateityje taikyti tokias sankcijas įvedant papildomus terminus nariams:
• 1 mėnesį vėluojamas sumokėti nario mokestis - suspendavimas,
• nesumokama devynis mėnesius - šalinimas.
• Po šalinimo taikoma stojimo procedūra.
4. Suspenduota asociacija turinti nario mokesčio įsiskolinimą (-us) vėl norinti tapti pilnaverčiu
federacijos nariu privalo padengti visą susidariusią skolą ir sumokėti mokestį už einamus metus.
NAGRINĖTA:
3. KLAUSIMAS. Dėl LIF eilinės konferencijos datos ir darbotvarkės klausimų patvirtinimo ir rinkimų
tvarkos aprašo patvirtinimas.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU
• Tvirtinti LIF eilinės konferencijos datos ir darbotvarkės projektą (pridedamas) ir vadovaujantis
įstatuose numatytais terminais laukti narių pasiūlymų, kokius papildomus klausimus siūlo
nagrinėti konferencijoje.
• Pateiktą narių medžiagą/klausimus išnagrinėti sekančiame posėdyje ir galutinę darbotvarkę su
medžiaga pateikti likus mėnesiui iki konferencijos.
• Rinkimų aprašą aptarti kitame susirinkime.
NAGRINĖTA:
4. KLAUSIMAS Mandatinės komisijos skyrimas konferencijai.
Kalbėjo I. Daukantienė. Siekiant išvengti šališkumo, koks buvo praėjusią konferenciją siūloma tvirtinti tuos
mandatinės komisijos narius, kurie nebalsuoja konferencijoje. VK narių siūloma L. Šližauskienės ir M.
Taparausko kandidatūra. M. Taparausko kandidatūra atidėta ir vėl bus svarstoma, jei nebus kitų
kandidatūrų.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
• Pasiūlyti Laimutę Šližauskienę vadovauti mandatinei komisijai.
• Kviesti LIF narius teikti pasiūlymus dėl kitų mandatinės komisijos kandidatų.
• Mandatinės komisijos nariais negali būti balsuojantys asmenys.
• Jei neatsiras norinčių, skirti į pagalbą L. Šližauskienei M. Taparauską.
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NAGRINĖTA:
5. KLAUSIMAS. Dėl LIF veiklos ir VK narių ataskaitos už 2018 metus pateikimo konferencijai.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
• Visi Vykdomojo komiteto nariai iki vasario 20 dienos LIF administracijai atsiųs nedidelę savo,
kaip nario 2018 metų veiklos ataskaitą, kurias I. Daukantienė apjungs į vieną ir pridės kitas
pagal įstatus ir asociacijų įstatymą reikiamas dalis.
•
NAGRINĖTA:
6. KLAUSIMAS. Dėl LIF įstatų papildymo inicijavimo (privaloma valdymo organų rotacija) .
Kalbėjo I. Daukantienė. Kartu su posėdžio medžiaga buvo pateiktas KKSD darbuotojo išaiškinimas, kad
prievolė rotuoti valdymo organus yra Sporto įstatyme ir yra sąlyga visoms federacijoms
pretenduojančioms į biudžetinį finansavimą. Praėjusių įstatų redakcijoje pasitvirtinome rotacijos nuostatą
kaip rekomendaciją, bet ne prievolę, tad reikalingas įstatų pakeitimas.
K. Butkus pasiūlė valdymo organus rotuoti kas 4 kadencijas. E. Daukantas pasiūlė imti kaip etaloninį
pavyzdį FISA nuostatus, kuriuose įteisinta rotacija kas tris kadencijas. D. Pavilionis paantrino, kad nereikia
užsiplėšti tiek daug metų, pakaks trijų kadencijų. Balsavimui teikiama įstatų nuostata, kuri įteisins LIF
valdymo organų narių rotaciją ne daugiau nei tris kadencijas iš eilės.
NUTARTA BALSŲ DAUGUMA:
• Teikti įstatų pataisą išimant rekomendacinio pobūdžio rotaciją ir siūlant privalomą rotaciją
renkant valdymo organų narius ne ilgesniam nei trijų kadencijų (po 4 metus) terminui iš eilės.
NAGRINĖTA:
7. KLAUSIMAS. Dėl tolimesnių LIF VK posėdžių datų numatymo.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU sekančius LIF VK posėdžius rengti tokiomis datomis:
• Vasario 21 d. 15 val.
• Kovo 7 d. 15 val.
• Balandžio 30 d. 15 val.
• Birželio 26 d., 15 val.
• Esant būtinybei datas tikslinti.
NAGRINĖTA:
8. KLAUSMAS. Inventoriaus įsigijimo tvarka.
Kalbėjo D. Pavilionis. Visiškai neaišku kokiu principu federacijoje yra įgyjamas inventorius.
Kalbėjo I. Daukantienė. Inventorius perkamas pagal viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir biudžeto planą.
Iki šiol buvo laikomasi tokios tvarkos, kad personalas, pvz. gydytojas patiekia sąrašą jam reikalingų
priemonių kurias traukiame į biudžeto projektą, o tada procedūra yra aiški. Tas pats su vyr. trenerio
inventoriaus poreikiu. Kitas dalykas, jei kalbama apie direktorato iniciatyvą pateikti projektą KKSR fondui,
kur vertinamas pats inventoriaus pirkimo (ar kvalifikacijos kėlimo projektas.) Tuo atveju LIF savo iniciatyva
rašo projektą, kuris yra labiausiai aktualus ir turės aukščiausią projektinį įvertinimo balą. Tarkim pernai tai
buvo Buenos Airės jaunimo olimpiada, todėl LIF projektas ir buvo teikiamas įsigyti pavienio irklo valtis,
taikant į potencialius rinktinės kandidatus ir akcentuojant kad reikalinga didelė valtis greičio treniruotėms
(KKSR fondas patenkino 90% LIF finansinio poreikio sumos, ir buvo įsigytos dvi dvivietės be vairininko (
kandidatai buvo K. Kralikaitė ir V. Urbonaitė, broliai Stankūnai ir viena 4- greičio treniruotėms minėtoms
įguloms)
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VK nariai pasiūlė sudaryti komisiją inventoriaus įsigijimo klausimais ir komisijos nariais pasiūlė: M.
Masilionį, I. Gruodytę ir I. Daukantienę. Kai I. Daukantienė pasakė, kad iš esmės tai ir dirbama, į komisijos
sudėtį pasiūlė ir D. Pavilionis.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU
• Sudaryti inventoriaus pirkimo komisiją kurios sudėtyje tvirtinami nariai: I. Gruodytė, I.
Daukantienė, M. Masilionis, D. Pavilionis.
NAGRINĖTA:
9. KLAUSIMAS. 2019 metų biudžetas ir jo sudarymo principai.
Nariai pasiūlė 2019 metų biudžetą sudaryti pagal LTOK biudžeto sudarymo pavyzdį, kur finansiniai
pjūviai leidžia įvertinti kiek lėšų yra skiriama olimpinei rinktinei parengti, jaunimo ir jaunių rinktinei
parengti ir masiškumo plėtrai.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU
• Įpareigoti I. Daukantienę pateikti biudžeto projektą LIF VK nariams, kurie jį gavus per tris darbo
dienas pateiks savo siūlymus.
NAGRINĖTA:
10. KLAUSIMAS. Dėl pareigų, darbo krūvio ir atlyginimų peržiūrėjimo.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU
• I. Daukantienei parengti įsakymą, kuriuo pakoreguoti dviejų LIF darbuotojų atlyginimus vienam
pridedant 100 eurų (į rankas, po mokesčių ) kitam nuimant.
NAGRINĖTA:
11. KLAUSIMAS. Dėl FISA renginių organizavimo 2021 - pasaulio jaunių, 2022 - pasaulio taurės etapas,
2023-pasaulio suaugusiųjų, 2024 metais –pasaulio meistrų, patvirtinimo ir tolimesnės eigos.
Kalbėjo I. Daukantienė. Sprendimo reikia kuo skubiau, nes jau balandžio 4 d. esame kviečiami su
dokumentais į Lozaną, FISA būstinę.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU
1. Įgalioti LIF prezidentą D. Pavilionį ir gen. sekretorę I. Daukantienę kreiptis į aukščiausias
institucijas siekiant gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimą ir finansinį garantą aukščiau
minėtiems renginiams rengti.

NAGRINĖTA:
12. KLAUSIMAS. Lietuvos olimpinių federacijų asociacijos veiklos aptarimas ir LIF Vykdomojo
komiteto pozicijos.
Kalbėjo I. Daukantienė. Pastaruoju metu federacijos administracijai keliama labai daug klausimų susijusių
su Lietuvos sporto federacijų asociacija (LSFA), kurios narys yra Dainius Pavilionis. LIF būstinę pasiekia
atsakymai į raštus iš institucijų į kurias LIF nesikreipė ir raštų nesiuntė. Todėl siekiant išvengti
dviprasmybių, posėdžio metu LIF prezidentas Dainius Pavilionis patikino, kad steigė asociaciją ir joje
dalyvauja kaip fizinis asmuo, o ne irklavimo federacijos prezidentas. Paklausus kodėl visus minimos
asociacijos LSFA kreipimus jis pasirašo su „LIF prezidentas“, atsakė, jog nesirašo.
Šiuo klausimų nutarimų nepriimta, žinant tikrą situaciją direktoratas informuos LOFA nesinaudoti
būstinės adresu ir Lietuvos irklavimo federacijos vardu ateityje nesuderinus veiksmų ar nuomonės su
LIF.
Prezidentas

Dainius Pavilionis

Generalinė sekretorė

Inga Daukantienė
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