LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS
VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ 2018 METŲ
VEIKLOS ATASKAITOS

LIF VK narių 2018 m. veiklos ataskaitos

LIF viceprezidento Edmundo Daukanto 2018 m. veiklos ataskaita

Jau eilę metų visos Lietuvos sporto organizacijos siekia gero valdymo praktikos savo veikloje, taigi
savo veiklą visų pirma, stengiausi derinti prie mano pareigoms LIF įstatuose skirtų funkcijų:
Lietuvos nacionalinių rinktinių parengimo programų įgyvendinimo, rinktinių formavimo
priežiūra;
Šioje srityje pagrindinis darbas jau tapo gana tradiciniu, tai, visų pirma žiemos kontrolinių testų
vykdymas, jų rezultatų apdorojimas trenerių analizei.
Ir toliau kartu su LIF konsultantu G. Postiglione analizavome ir tikslinome atrankos į nacionalines
rinktines principus, tobulinome atrankos bei rinktinių pasirengimo tvarkas. Šį darbą reikės tęsti ir
toliau, siekiant gerinti atrankos skaidrumą ir sąžiningumą. Šiai dienai mūsų federacijoje atrankos į
rinktines srityje vis dar pasitaiko bandymų apeiti galiojančias atrankos tvarkas ir užtikrinti vietas
rinktinėje remiantis neoficialiais susitarimas.
Manau, kad šioje srityje sistema tampa aiškesnė, ir, jeigu toliau sieksime laikytis bendrai nustatytų
tvarkų, gerinsime atrankos reglamentavimą, tai ne tik sukursime pagrindus geresniems LIF rinktinių
rezultatams, bet, būdami atviri ir sąžiningi, didinsime irklavimo patrauklumą Lietuvoje.
Renginių organizavimas.
Kaip ir kiekvienais metais, pavyko sėkmingai derinti varžybų organizavimo darbą (tiek padedant
varžybų organizatoriams, tiek tiesiogiai organizuojant nacionalines regatas) su teisėjavimu.
Matoma, kad LIF organizuojamų regatų kokybė palaipsniui gerėja. Mažiau techninių nesklandumų,
greičiau ir tiksliau apdorojami varžybų rezultatai. Formuojama stiprėjanti varžybų organizatorių
komanda, gerėja teisėjavimo kokybė. Vienas iš rimčiausių testų LIF regatų organizatoriams 2018
metais, netikėtai įvyko „Gintarinių irklų“ regatos metu, dėl tikrai ekstremalių oro sąlygų. Visų
tarnybų darbo derinimas, gelbėjimo darbai, bei darbas neplanuotai keičiant varžybų grafiką, buvo
geras pavyzdys, kaip reikia pasirengti regatoms ir jas vykdyti.
Tolesnio tobulinimo sritys:
LIF regatos – daugiau dėmesio irklavimo patrauklumo žiūrovui didinti. Tai ir rungčių
seka, svarbiausių plaukimų laiko parinkimas, informacijos žiūrovams pateikimo būdai, žiniasklaida
bei viešinimas ir t.t.
LIF narių organizuojamos regatos, įtraukiamos į LIF varžybų kalendorių – siekti, kad ir
šios regatos kuo geriau atitiktų bendrus LIF standartus (Saugumo reikalavimai, Varžybų taisyklių
laikymasis, ir kt.)
LIF komandų išvykos į renginius užsienyje
Darbas su komandomis tarptautinėje Memorial d‘Aloja regatoje Piediluco (Italija), Europos Jaunių
irklavimo čempionate Gravelines (Prancūzija), Pabaltijo čempionate Piarnu (Estija). Baltic Cup
regatoje Kruszwica (Lenkija).
Pastaba: LIF vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos neredaguotos. Bendrą metinę vykdomojo
komiteto veiklos ataskaitą parengs VK įgaliotas asmuo – Inga Daukantienė
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Tarptautinė veikla
Dalyvavau kovo mėn. FISA kongrese Plodive (Bulgarija), Nacionalinių federacijų konferencijoje,
ir jungtiniame FISA komisijų pasitarime Berlyne.
Mokymai, Seminarai
Vykdžiau mokymus, rengiau mokomąją medžiagą (varžybų taisyklės, varžybų reglamentai) LIF
teisėjams ir treneriams, organizuojamuose seminaruose.
Darbas LIF Vykdomajame komitete:
Dalyvavau rengiant būtinus irklavimo federacijos veiklai dokumentus:
Lietuvos irklavimo sporto plėtros 2018-2028 m. strateginis veiklos planą, - kurio parengimas ir
turėjimas yra būtina sąlyga federacijos finansavimui.
Nemažai jėgų ir laiko pareikalavo pakartotinis jau 2017 metais LIF konferencijoje priimtų LIF įstatų
pakartotinis priėmimas ir diskusijos.
Darbas kasdienėje LIF VK veikloje – pastovios pastangos (dažnai beviltiškos) bandant priminti LIF
VK kolegoms, kad Lietuvos Irklavimo Federacijos Įstatai, Reglamentai, Varžybų taisyklės yra
privalomi visiems be išminties federacijos nariams, nepriklausomai nuo jų titulo mūsų federacijoje.
Pabaigai linkėjimai jau prasidėjusiems 2019, atrankos į Tokijo Olimpines žaidynes metams:
2018 metų eilinės konferencijos pabaigoje buvo išsakytos stiprios mintys apie pagarbą institucijai,
linkiu to ir siekti – stiprinti pagarbą institucijai – Lietuvos irklavimo federacijai. Ir jeigu to siekiame,
pradėkime nuo savęs.
Nepadidins pagarbos federacijai komandos vadovas, jei jis tarptautinėse varžybose ne tik nevykdo
savo pareigų, bet ir demonstratyviai, matant sportininkams, ignoruoja reikalavimus varžybų
dalyviams.
Nepradės sportininkai labiau gerbti mūsų federacijos, matydami, kad vadovaujantys asmenys leidžia
sau nacionalinio čempionato metu apdovanojimų metu, demonstruoti apatinių rūbų madas, ar
naudotis federacijos renginiais, kaip būdu nemokamai pavaišinti savo nieko bendro su irklavimo
neturinčius draugus kitų federacijos narių sąskaita.
Gerbkime savo sporto šaką, irkluotojus, savo federaciją, jos įstatus ir taisykles ir būsime gerbiami,
kaip solidi Lietuvos sporto institucija!

Pastaba: LIF vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos neredaguotos. Bendrą metinę vykdomojo
komiteto veiklos ataskaitą parengs VK įgaliotas asmuo – Inga Daukantienė
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Lietuvos irklavimo federacijos
Viceprezidento L. Mileškos
2018 m. ataskaita
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Ataskaitiniu laikotarpiu, t.y. 2018 metais, kaip LIF viceprezidentas specialių užduočių iš LIF VK
nebuvau gavęs. Be to dar neparuoštas man kaip viceprezidentui veiklos aprašas (pareigybinė
instrukcija).
Metų laikotarpyje nuolat sekiau federacijos veiklą bei stengiausi savo pasiūlymais prisidėti prie
irklavimo sporto veiklos gerinimo ir vystymo. Dalyvavau 4 LIF posėdžiuose, kur buvo svarstomi
aktualūs mūsų sportui reikalai. Ne visuose posėdžiuose pavyko dalyvauti, kadangi kai kurie posėdžiai
vyko po keleto dienų po informacijos apie vyksiantį posėdį, todėl nepavyko suderinti pagrindinio
darbo su posėdžio laiku.
Įpareigotas LIF prezidento per Lietuvos čempionatus bei „Gintarinių irklų“ regatą vykdžiau
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimus bei bendravau su atvykusių užsienių komandų vadovais.
Paskatinau Lietuvos irklavimo trenerius jungtis į „Trenerių tarybą“. Sudariau Trenerių tarybos
nuostatus. LIF Vykdomajam komitetui patvirtinus trenerių tarybos nuostatus, ji pradėjo savo veiklą,
vadovaujant treneriui T. Valčiukui. Manau, kad trenerių nuomonė bus naudinga plėtojant irklavimo
sportą.
Ieškojau galimybės pritraukti rėmėjų lėšas pagalbai sportininkams esantiems Lietuvos rinktinės
sudėtyje. Pavyko paraolimpiečiui A. Navickui skirti stipendija 2 metams iš Klaipėdos Rotary klubo.
Įsigyta vienvietė „Empacher“ lenktyninė valtis Lietuvos jaunimo rinktinės nariui A. Muravjov (nes
LIF tinkamos jam valties neturėjo). Rėmėjų pirkta valtimi sezono metu A. Muravjov dalyvavo
Respublikos varžybose taip pat pasaulio čempionate.
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad nemažai padaryta irklavimo sporto populiarinimui per Klaipėdos
mieste ir regione vykdomas varžybas, tame tarpe ir tarptautines. Pravestos, mano iniciatyva įsteigtos
regatos: „Karaliaus Vilhelmo kanalo“ regata (kartu su Lietuvos irklavimo federacijos taurės etapu),
Tarptautinė “Vilties yrių“ regata, kurioje dalyvauja Latvijos, Rusijos, Estijos komandos ir neįgaliųjų
atstovai, taip pat pirmasis „Vandens sporto šakų festivalis“ Klaipėdoje (kuris bus tradicinis),
jubiliejinė „50-oji Danės regata“, kur sulaukta Lietuvos miestų ir klubų bei užsienio komandų ir
įvyko gražus išskirtinis renginys.
2018 metais Klaipėdos irklavimo centras pasirašė tarptautinę sutartį su Chersono miesto sporto
departamentu dėl tarpusavio bendradarbiavimo pagal politinę programą „ Baltijos ir Juodosios jūros
ekonomikos forumas“. Tuo tikslu Klaipėdos komanda ir Ukrainos komanda pasikeitė delegacijomis
ir sutvirtino ryšius tarp šalių.
Pagrindinį darbo laiką teko 2018 metais ir dabar skirti Klaipėdos irklavimo bazės rekonstrukcijos
darbų priežiūrai ir bendradarbiavimui su statybos UAB „Konsolė“ bei trenerių ir sportininkų
aprūpinimu laikinomis treniruočių sąlygomis.
Norint pravesti „Karaliaus Vilhelmo kanalo“ varžybas (kurios tikime įgaus didesnę vertę) kasmet
būtina atlikti nemažai pasirengimo darbų - vykdyti talkas, paruošiant starto, finišo vietas, prisidėti
prie kanalo valymo nuo nuvirtusių medžių ir kt. bei rasti gerus kontaktus su poilsiavietės „Strykis“
savininkais.
Irklavimo sporto populiarinimui ne tik Klaipėdoje, bet ir Lietuvoje įsigijome 2 „Vikingų“ tipo laivus
(10 vietų – pritaikyti akademiniam irklavimui), kurie gali būti naudojami visuomenės poreikiams
dalyvauti varžybose bei įgauti irklavimo įgūdžius ir per irklavimo varžybas ir šventes.
Tikslu stiprinti Klaipėdos ir Lietuvos jaunių-jaunimo irkluotojų pozicijas įsteigta „Vytauto Didžiojo
gimnazijoje“ sporto klasė. Kol kas finansuojama iš Klaipėdos biudžeto. Tikimės, kad į sporto klasę
pastoviai įtrauksime perspektyvų regiono jaunimą.
Neužmirštas klausimas plėtoti irklavimo sportą vakariniame šalies regione, t.y. Tauragėje, ŠilutėjeRusnėje. Sprendimus turėtų priimti naujai išrinkti nurodytų miestų politikai.

Linkiu visiems sėkmės 2019 metų sezone
LIF viceprezidentas L. Mileška
Pastaba: LIF vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos neredaguotos. Bendrą metinę vykdomojo
komiteto veiklos ataskaitą parengs VK įgaliotas asmuo – Inga Daukantienė
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LIF Vykdomojo komiteto narės
Aušros Lingienės
Veiklos ataskaita

Būdama vykdomojo komiteto nare 2018 m. aktyviai dalyvavau LIF posėdžiuose, svarstant įvairius
federacijai aktualius klausimus.
Kaip ir anksčiau, rūpinausi Vilniaus miesto komandos transportu, padėjau įsigyjant valtis, kitą sportinį
inventorių.
Drauge su „ Irklavimo klubo 8+“ nariais dalyvaujame įvairiuose federacijos renginiuose, kitus rengiant
aktyviai prisidedame. 2018 m. liepą kartu su klubais „Dangės yriai „ ir Šiaulių irklavimo federacija
suorganizavome tarptautines meistrų “ Karaliaus Mindaugo“ taurės varžybas, kurios Šiauliuose taps
tradicinėmis.
Kiek leido mano užimtumas ,teisėjavau federacijos varžybose, dalyvavau teisėjų kvalifikacijos kėlimo
seminaruose, esu licencijų išdavimo komisijos pirmininkė.
Su Kauno miesto treneriu Vydūnu Baneliu vis dar organizuojam tradiciniu tapusį Vilniaus-Kauno
irkluotojų mačą aštuonvietėmis valtimis.
Nepamirštu ir pati sportuoti : su klubu 8+ dalyvaujam įvairiose varžybose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Pastaba: LIF vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos neredaguotos. Bendrą metinę vykdomojo
komiteto veiklos ataskaitą parengs VK įgaliotas asmuo – Inga Daukantienė

LIF VK narių 2018 m. veiklos ataskaitos

Lietuvos irklavimo federacijos vykdomojo komiteto nario
nuo Šiaulių regiono Kęstučio Butkaus
ATASKAITA
UŽ 2018 metus
Kaip vykdomojo komiteto narys dalyvavau visuose vykdomojo komiteto
posėdžiuose. Kuruodamas Šiaulių regioną padėjau organizuoti įvairias
irkluotojų varžybas Šiauliuose ir Trakuose:
1. Šiaulių miesto atviras žiemos čempionatas- jaunučių , jaunių , suaugusiųjų ir
meistrų amžiaus grupėse 2018 02 03;
2. Sporto mokyklos Atžalynas regata (sezono Šiaulių trasoje atidarymo
varžybos)– 2018 05 18;
3. „Salduvės Tarptautinė irklavimo regata“ – 2018 06 02 ir03;
4. Lietuvos Meistrų Karaliaus Mindaugo Taurės varžybos, Šiaulių miesto
atviros jaunimo, suaugusiųjų irklavimo pirmenybės, 2018-07-07 ir08
5. Šiaulių miesto atviros jaunių ir jaunučių irklavimo pirmenybės; 2018 08 15
Trakai
6. Šiaulių dienų taurės regata – valčių, jaunučių , jaunių , suaugusiūjų ir meistrų
amžiaus grupėse . (Tuo pat metu Šiauliuose vyks kultūrinis renginys – Šiaulių
miesto dienos). 2018 09 08-09;
7. Talšos irklavimo klubo regata (sezono uždarymas), 2018 10 06;
8. Rėmėjų Concept 2 varžybos 2018 11 23.
Paruošiau LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS LĖŠŲ NAUDOJIMO IR
TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS
APRAŠĄ
kuris buvo patvirtintas Vykdomojo komiteto posėdyje 2018 vasarą.
Dalyvavau darbo grupėje ruošiant naujųjų LIF įstatų projektą.
Dalyvavau viešųjų pirkimų komisijos darbe.
Savo veikloje atstovavau LIF Šiaulių miesto savivaldybėje ir Šiaulių
sporto gimnazijoje.

Kęstutis Butkus

Pastaba: LIF vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos neredaguotos. Bendrą metinę vykdomojo
komiteto veiklos ataskaitą parengs VK įgaliotas asmuo – Inga Daukantienė
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Birštono-Prienų atstovas Saulius Smailys

2019 vasario 22
Veikla 2018
• Organizavau Birštono irkluotojų pasirengimą bei dalyvavimą LIF rengiamose varžybose.
• Rūpinausi tradicinių irklavimo varžybų Birštone vykdymu:
- 2018-04-28 d. organizuota Birštono pavasario irklavimo regata, dalyvaujant Birštono,
Prienų, Trakų, Kauno raj. irkluotojams 10-tyje valčių klasių;
- 2018-10-06 d. organizuota A. Kikilo atminimo taurės regata, dalyvaujant Elk (Lenkijos),
Kauno m., Kauno raj., Prienų ir Birštono irkluotojams;
• Bendradarbiavimas su irklavimo centrais, klubais.
- palaikomi ryšiai su Prienų sporto centro irkluotojais, kviečiami dalyvauti rengiamose
varžybose.
- palaikomi glaudūs ryšiai su Elk (Lenkija) irklavimo centru, dalyvaujant partnerių
organizuojamose varžybose, projektinėje veikloje.
- teikiama parama sporto klubui ,, Birštono Nemunas“ vykdant tradicinę irklavimo
šventę ,,Gintaro keliui atminti“.
- palaikoma sportinė draugystė su Kauno, Kauno raj. irklavimo klubais, centrais.
• Pagal galimybes dalyvavau LIF VK posėdžiuose, teikiau pasiūlymus.
• Prisidėjau organizuojant pasitarimus Birštone, dalyvaujant Lietuvos irklavimo federacijos
prezidentui, LSU rektorei, Birštono savivaldybės merui dėl LSU sporto ir sveikatingumo
centro Birštone ateities planų, irklavimo plėtros klausimų

Pastaba: LIF vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos neredaguotos. Bendrą metinę vykdomojo
komiteto veiklos ataskaitą parengs VK įgaliotas asmuo – Inga Daukantienė
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VK nario Mykolo Masilionio 2018 m. veiklos ataskaita
•
•
•
•
•

Atrankos sistemos vykdymas ir tobulinimas
perkamo inventoriaus specifikacijos rengimas,
inventoriaus skirstymas,
mokomųjų treniruočių vietų parinkimas užsienyje,
metinių priemonių planų rengimas, vykdymas.

Pastaba: LIF vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos neredaguotos. Bendrą metinę vykdomojo
komiteto veiklos ataskaitą parengs VK įgaliotas asmuo – Inga Daukantienė
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LIF Vykdomojo komiteto narės,
Birutės Šakickienės 2018m. veiklos ataskaita.

• Dalyvavau VK posėdžiuose.
• Esu susipažinusi su Lietuvos irklavimo federacijos
vykdomojo komiteto dokumentais.
• Dalyvauju Lietuvos irklavimo federacijos rengiamuose
renginiuose.
• Stengiuosi motyvuoti jaunąją irkluotojų kartą tiesiogiai
dirbdama su jais.
• Ieškau perspektyvių sportininkų, kurie ateityje garsintų
mūsų šalį.
• Prisidedu palaikant ryšius su Kauno r., Šiaulių, Kupiškio,
Vilniaus, Klaipėdos, Birštono, Trakų sporto centrais
dalyvaujant rengiamose varžybose.

Pastaba: LIF vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos neredaguotos. Bendrą metinę vykdomojo
komiteto veiklos ataskaitą parengs VK įgaliotas asmuo – Inga Daukantienė

