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LIF nariams, partneriams, svečiams      2019-02-05  Nr. S-31 
 
DĖL EILINĖS KONFERENCIJOS RENGIMO  
 

LIF Vykdomasis komitetas 2019 m. vasario 4 d. patvirtino preliminarią konferencijos 
darbotvarkę ir datą bei pradėjo dokumentų regimą konferencijai.  

Konferencija planuojama rengti KKSD I a. posėdžių salėje, š.m. kovo 29 d., 13 val. 
Informuojame, kad į konferencijos darbotvarkę siūlytini įtraukti klausimai su suformuluotais 

nutarimo projektais bei kita su klausimų nagrinėjimu susijusi medžiaga turi būti pateikiama el. paštu 
inf@lif.lt iki š. m. vasario 20 d. imtinai. Kartu su siūlomu įtraukti klausimu prašome pateikti ir 
teikiamo klausimo pagrindimą. Jūsų pateiktus pasiūlymus bei klausimus apsvarstys LIF vykdomasis 
komitetas ir nuspręs dėl klausimo įtraukimo į konferencijos darbotvarkę.  

Taip pat prašome iki vasario 20 d. LIF administracijai atsiųsti LIF narį atstovausiančio asmens 
įgaliojimą konferencijai (balso teisę turinčių narių sąrašas pridedamas). 

LIF Vykdomasis komitetas kviečia iki vasario 20 d. atskiru oficialiu raštu teikti kandidatus, 
kurie galėtų artėjančioje konferencijoje dirbti mandatų komisijoje, puikiai išmanytų LIF tvarkas ir 
reglamentus, patikrintų LIF narių teisėtumą bei nustatytų konferencijos kvorumą. Jūsų teikiamas 
kandidatas į komisiją turi būti laisvas nuo įgaliojimo balsuoti  šioje konferencijoje. 

Konferencija yra rinkiminė, todėl  maloniai prašome LIF narius iki vasario 20 d. pateikti savo 
narių sąrašus. 

Galutinė konferencijos darbotvarkė ir medžiaga vadovaujantis LIF įstatais bus pateikta kovo 
1  d., www.lif.lt skiltyje DOKUMENTAI -> 2019 KONFERENCIJA, bei išsiųsta el. paštu. 

Primename, kad  metinis nario mokestis 2019 metams yra 120 eurų. Prašome jį sumokėti iki 
kovo 31 d.  

 
Pridedama: 
1.  2019 m. kovo 29 d. balso teisę turinčių narių sąrašas, 1 lapas. 
2. Preliminari konferencijos darbotvarkė. 
 
 
 

Pagarbiai, 
 
 
Prezidentas                                                             Dainius Pavilionis 
 
 
 

mailto:info@lif.lt
mailto:inf@lif.lt
http://www.lif.lt/


  

2019 m. kovo 29 d. eilinės konferencijos balso teisę turinčių LIF narių sąrašas: 

1. Irklavimo klubas „Auksinis yris“ 

2. Vilniaus irklavimo federacija 

3. Klaipėdos irklavimo meistrų klubas „Dangės yriai“ 

4. VŠĮ „Irklavimo klubas 8+“ 

5. VŠĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ 

6. Vilniaus irklavimo meistrų klubas „Žalgiris“ 

7. Asociacija Irklavimo klubas „Gigas“ 

8. Kauno irklavimo klubas „Favoritas“ 

9. Irklavimo klubas „Gloria“ 

10. Irklavimo sporto klubas „Gintarinis irklas“ 

11. Šiaulių irklavimo federacija 

12. Klaipėdos irklavimo klubo fondas 

13. Prienų irklavimo klubas 

14. Talšos irklavimo sporto klubas 

15. UAB „Academia Remigum“ 

16. VŠĮ sporto klubas „Birštono Nemunas“ 

17. ROW Asociacija. 

„Irklavimo teisėjų asociacija“ – pakartotinas svarstymas dėl naujo nario priėmimo bus vasario 21 d. 
Vykdomojo komiteto posėdyje 


