LAIMUTĖ ŠLIŽAUSKIENĖ
Kandidatė į LIF VK Regatų organizavimo atstovo vietą

Išsilavinimas
Marijampolės raj. Plutiškių
vidurinė mokykla, 1984-1995 m.

Brandos atestatas

Lietuvos kūno kultūros akademija,
1995-1999 m.

Edukologijos bakalauro laipsnis ir kūno kultūros mokytojo
kvalifikacija, diplomas su pagyrimu

Lietuvos kūno kultūros akademija,
1999-2001 m.

Kūno kultūros ir sporto studijų programa, sporto magistro
laipsnis

Lietuvos kūno kultūros akademija,
2001-2006 m.

Socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro
mokslo laipsnis

2002–2015 m. dirbau Lietuvos sporto universitete, 2006–2009 metais dirbau Lietuvos
olimpiniame centre, 2013–2019 metais Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro direktore, nuo
2014 m. šio sporto centro irklavimo mokytoja. Dirbau Lietuvos irklavimo federacijoje rengiant
pasaulio irklavimo čempionatus 2006 m., 2008 m, 2012 m., 2013 m., 2016 m., 2017 m. Dalyvauju
įvairiuose seminaruose ir mokymuose, nuolat tobulinu profesines ir bendrąsias kompetencijas.
2015-2018 metais įgyta projektų vadovavimo patirtis rengiant Kūno kultūros ir sporto rėmimo
fondo projektus bei juos vykdant gavus finansavimą.
Pažintis ir draugystė su irklavimo sportu užsimezgė 1996 m. pradėjus studijuoti tuometinėje
Lietuvos kūno kultūros akademijoje. Pradžioje pati aktyviai sportavau, o nuo 2002 metų pradėjau
savanoriauti Irklavimo federacijos rengiamose varžybose.
2003-2008 metais kuravau studentų sportą ir buvau Lietuvos irklavimo federacijos studentų
irklavimo komisijos pirmininkė.
Nuo 2005 m. esu Lietuvos irklavimo federacijos nacionalinės kategorijos teisėja ir aktyviai
teisėjauju beveik visose irklavimo regatose.
Atvykus gyventi ir dirbti į Kupiškį, šiame rajone po beveik 20 metų atgimė irklavimas. Per
keletą metų pavyko sukurti mini bazę šios sporto šakos kultivavimui, sudominti vaikus ir įtraukti ne
tik į treniruočių veiklas, bet ir į savanorystę.
2017 m. įsteigėme Irklavimo teisėjų asociaciją, esu šiose asociacijos pirmininkė. Šiuo metu
asociacija vienija 32 narius.
Augant irkluotojų sportiniam meistriškumui ir gerėjant sportiniams rezultatams, daugėjant
irklavimo varžybų Lietuvoje, bei kas kelis metus rengiant pasaulinio mąsto irklavimo regatas, turi
kilti irklavimo teisėjų kompetencijos bei prestižas, augti irklavimo teisėjų rezervas. Tai viena iš
Irklavimo teisėjų asociacijos veiklų, kuria siekiama, kad svarbiausias sportininko pasiruošimo
akcentas – irklavimo varžybos – vyktų kuo sklandžiau.
Teisėjavimas irklavimo regatose glaudžiasi siejasi su regatų organizavimu. Mano pačios
sukaupta patirtis apjungia įvairias sritis: būnant sportininke, dirbant irklavimo trenere, dirbant
sporto vadybininke, dirbant irklavimo teisėja. Sukaupta patirtis būtų naudinga kuruojant regatų
organizavimo sritį bei prisidedant prie irklavimo sporto šakos pozicijų išlaikymo.

