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LIF VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019-02-21
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, L. A. Mileška A. Lingienė, S. Smailys,
K. Butkus, B. Šakickienė.
Kvorumas yra, dalyvavo septyni LIF VK nariai iš devynių. I. Daukantienė (ex oficio.) Svečio teisėmis
dalyvavo Sigitas Kučinskas.
NAGRINĖTA: 1 KLAUSIMAS. LIF komunikacijos strategijos ir 2019 metų plano pristatymas.
Sprendimų nepriimta klausimas skirtas VK narių susipažinimui su LIF komunikacijos strategija.
Dainius Pavilionis iškėlė klausimą kodėl buvo pasirašyta sutartis metams 116 000 eurų su
komunikacijos bendrove jo neinformavus. I Daukantienė atsakė, jog prezidentas federacijoje pernai
apsilankė tik vieną kartą, todėl visa sutartis pateikti būtų sudėtinga. Jei darbas būtų su administracija
nuolatinis klausimų nekiltų niekam. Paslaugos pirkimui buvo skelbiamas elektroninis viešųjų pirkimų
konkursas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2018 metų biudžete buvo suplanuoti ir konferencijoje
patvirtinti 48 000 eurai komunikacijai ir marketingui. Išleista tris kart mažiau, nei planuota. Minima
sutartis(116 000 eur) ir pirkimas įvykdytas metams su galimybe pratęsti dar trims metams
pasirenkant iš minimos sumos (116 000 eur) tokias paslaugas, kurios reikalingos laikantis numatytų
sutartyje įkainių. Paminėta, jog šios paslaugos pirkimui buvo pasitelkti du LIF VK nariai, kurie
dalyvavo elektroniniame pirkime, vokų plėšimo ir kt. procedūrose. Taip pat minėta, jog rudenį buvo
prašoma VK posėdžius įtraukti į kalendorių ir rengti kas mėnesį, bet pasiekti rezultatą pavyko tik
dabar.
LIF komunikacijos strategiją pristatė komunikacijos įmonės vadovė Živilė Kaminskienė su kolege
Neringa Baranauskiene.
Pasisakė S. Smailys: nepatiko strategija, labai abstrakti, jokių veiksmų. Ž. Kaminskienė sutiko, jog
strategija yra atskirta nuo veiklos plano, ir dėl laiko stokos jo nepristato. Pats veiklos planas yra kelis
kartus aptartas ir patvirtintas su federacija, bei pateiktas atskirai, atskiru dokumentu. L. Mileška
akcentavo, jog nesimato, kaip LIF reklamuos savo klubus, ir kad tai labai apleistas dalykas. Edmundas
Daukantas priminė, kad tai ne klubų, o federacijos komunikacijos planas. Živilė Kaminskienė
nuramino, kad bet kokiu projektus galima parengti ir temos yra susijusios ir įdomios. I. Daukantienė
pateikė S. Smailiui veiksmų plano spausdintą variantą.
Sprendimų nepriimta, klausimas skirtas VK narių susipažinimui su LIF komunikacijos strategija.
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NAGRINĖTA: 2 KLAUSIMAS. Dėl LIF veiklos ir VK narių ataskaitos už 2018 metus pateikimo
konferencijai.
Kalbėjo I. Daukantienė. Primenu, kad ne visi iki numatyto termino susiuntė savo, kaip VK nario 2018
m. veiklos ataskaitas. Reikia skirti antrą terminą, kiek dar dienų skirtume jų teikimui? D. Pavilionis
savo ataskaitą norėtų pateikti po to, kai paskaitys kitų narių ataskaitas, tačiau paminėjus, kad
ataskaitos yra asmeninės sutiko, kad terminas iki vasario 26d. yra pakankamas pateikti ataskaitą.
NUTARTA PRIIMTI BENDRU SUTARIMU:
1. kad tie LIF VK nariai, kurie nepateikė ataskaitų, jas pateiks iki vasario 26 d.
NAGRINĖTA: 3 KLAUSIMAS. Naujų LIF narių priėmimas - „Irklavimo teisėjų asociacija“ ir balsavimo
kvotų 2019 metų eilinei konferencijai patvirtinimas.
Kalbėjo I. Daukantienė: Iš esmės klausimas buvo teisėtai priimtas praėjusį VK posėdį, (remiantis balsų
dauguma - naujas asociacijų įstatymas patikslina, jog susilaikę balsai neskaičiuojami), tačiau įvertinus
diskusijų turinį ir siekiant išvengti vienos ar kitos pusės apeliacijų - klausimas buvo pateiktas
pakartotinam svarstymui, kviečiant asociacijos atstovą. I. Daukantienė paminėjo, jog šiuo metu
nedalyvaujantis VK narys M. Masilionis esant pakartotinam klausimo svarstymui balsuotų taip pat
(susilaiko)-argumentuodamas, kad tai ne jo darbo sritis ir jis neturi nuomonės duotuoju klausimu. B.
Šakickienė taip pat paminėjo, jog „susilaiko“. Prezidentas paprašė neskubėti teikti nuomonės ir
išklausyti visų VK narių bei asociacijos įgalioto atstovo S. Kučinsko. Diskusijos metu visi VK nariai
išsakė savo nuomones.
L. Mileška: Turim pažiūrėti iš sportinio taško, LIF turi apjungti žmones, kurie dalyvauja veikoje.
Teisėjų asociacija nedalyvauja. Nesąmonė. Teisėjai yra neutralūs ir dirba pagal taisykles. Taip gali
prisikurti ir sportinių valčių remonto asociacijos ir kitokios. Esant balsavimui balsuotų „prieš“.
S. Smailys. Tokiam balsavime pirmumo teisę turi gauti trenerių tarybos asociacija, bet jie neteikė
savo norų įstoti. Balsuoju „prieš“.
D. Pavilionis. Reikia pasižiūrėti kaip daro FISA, ten balsai diferencijuojami pagal masiškumą. Šiai
dienai argumentų kodėl turėtume nepriimti teisėjų nėra, jei jų veikla asociacijos įstatuose atitinka
reikalavimus, bet aišku nėra gerai, kai pradės į federaciją stoti T. Lukošienės irklavimo virėjų
asociacijos, veteranai ir taip visai iškreips vaizdą. Juk mūsų darbas susijęs su aukštu meistriškumu,
jaunimu, jauniais ir su masiškumu.
E. Daukantas priminė, jog LIF nariais gali būti asociacijos, kurių veikla susijusi su irklavimo sportu ir
pripažįstančios LIF įstatus irt taisykles.
Kalbėjo teisėjų asociacijos įgaliotas asmuo S. Kučinskas. Mūsų asociaciją vienija 32 fiziniai asmenys,
pasaulio ir Europos čempionai, prizininkai, TSRS prizininkai ir vos pora žmonių anksčiau nesusijusių su
irklavimo sportu. Federacijoje jaučiamės kaip našlaičiai, nuolat patiriame smurtą ir įžeidinėjimus iš
trenerių, girdime keiksmažodžius, o federacijos atstovai į tai visai nekreipia dėmesio.
Kilo diskusija kurios metu buvo pasiūlyta patiems teisėjams pateikti siūlymą, kokiomis nuobaudomis
jie siūlytų bausti pažeidėjus. I. Daukantienė paantrino, jog ir Kūno kultūros ir sporto departamentas
reikalauja kad būtų taikomos aiškios finansinės nuobaudos už grubius pažeidimus, tiek Etikos
kodekso, tiek lažybų ar kt. brutalaus elgesio atvejais.
Balsuota: Naujų LIF narių priėmimas- „Irklavimo teisėjų asociacija“ ir balsavimo kvotų 2019 metų
eilinei konferencijai patvirtinimas.
UŽ
3
NUTARTA:

2

PRIEŠ
2

SUSILAIKĖ
2

1. Priimti „teisėjų asociaciją į LIF narius“
2. Įpareigoti naują LIF narį pateikti dokumento projektą, kokias nuobaudas siūlo grubaus
elgesio ir Etikos kodekso ir kt. pažeidėjams.
3. Patvirtinti balso teisę turinčių narių sąrašą, kuris sudarytas iš 18-os narių (pridedamas).
NAGRINĖTA: 4 KLAUSIMAS. Dėl LIF eilinės konferencijos pateiktų papildomų klausimų įtraukimo į
konferencijos darbotvarkę svarstymas.
Inga Daukantienė pateikė A. Šato el. laišką Vykdomojo komiteto nariams.
NAGRINĖTA:
Kalbėjo I. Daukantienė. Reikia pripažinti, kad laiškas gautas laiku, tik jo turinys nėra suprantamas ir iki
galo suformuluotas, ko iš esmės pageidaujama. Konferencijos kompetencija aprašyta LIF įstatų 7.2.
punkte, tačiau dėl laiko stokos jų neskaitysime. Nei vienas iš klausimų iš esmės nėra konferencijos
darbo objektas.
Diskusijoje buvo pasiūlyta klausimų į darbotvarkę netraukti, aiškintis VK lygyje papildomai
pasiteiraujant kas turima omenyje 3. punkte, kalbant apie meistrus ir didelį meistriškumą.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
1.

Klausimams neatitinkant konferencijos kompetencijos lygio, ar įstatyminių
nuostatų, pirmus du klausimus atmesti ir paprašyti A. Šato patikslinti 3
klausimo esmę.

NAGRINĖTA: 5 KLAUSIMAS. Mandatinės komisijos narių patvirtinimas.
Kalbėjo I. Daukantienė. Buvo paminėta, jog yra gautas nario „Academia Remigum“ teikimas, jos jų
narys Viktoras Peškauskas yra teikiamas į mandatų komisiją. Daugiau apart praėjusį kartą
patvirtintos L. Šližauskienės kandidatų nebuvo.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
1. Patvirtinti mandatų komisiją susidedančią iš pirmininko Laimutės Šližauskienės, narių
Viktoro Peškausko ir Mato Taparausko.
NAGRINĖTA: 6. KLAUSIMAS. Dėl LIF įstatų papildymo/keitimo teksto patvirtinimo.
Kalbėjo I. Daukantienė. Praėjusį posėdį priimtas principinis sprendimas įteisinti LIF valdymo organų
rotaciją ir šiame posėdyje patvirtinimui teikiami sekantys pakeitimai ir formuluotės, kurios
patvirtintos LIF VK narių bendru sutarimu:
Galiojančių įstatų pakeitimas:
7.6.2. „Prezidento kadencijų skaičius yra neribojamas, tačiau kas tris kadencijas rekomenduojama
rotacija“ – išbraukiame nuostatą
7.7.1. Viceprezidentų kadencijų skaičius neribojamas, tačiau kas tris kadencijas rekomenduojama
rotacija -išbraukiame nuostatą
Papildome įstatus įtraukdami prie esamų punktų tekstą:
„7.9.1. Lietuvos irklavimo federacija įtvirtindama irklavimo sporto šakos valdymo organų narių
rotaciją, numato maksimalų galimą iš eilės einančių trijų kadencijų skaičių tam pačiam asmeniui.“
Kalbėjo E. Daukantas. Praėjusiose konferencijoje buvo nuskambėjęs siūlymas įteisinti amžiaus cenzą
valdymo organuose. Todėl teikiu balsavimui tokį Klubo „Gloria“ įstatų pakeitimo punktą:
„LIF įstatų 7.9.3. sk. Papildyti:
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4) Vykdomojo komiteto nario įgaliojimai federacijoje baigiasi gruodžio 31 dieną tų metų, kai jam
sukanka 70 metų.“
Balsuota:
UŽ
1

PRIEŠ
2

SUSILAIKĖ
2

NUTARTA:
1. Neteikti klubo „Gloria“ teikimo keisti įstatus įtraukiant dar vieną formuluotę dėl amžiaus
cenzo įvedimo valdymo organuose.
NAGRINĖTA: 7 KLAUSIMAS. 2019 metų biudžeto projekto aptarimas ir tvirtinimas.
Kalbėjo I. Daukantienė: nariams yra pristatytas naujas biudžeto projekto formatas, patvirtinus jo
formatą kitam posėdžiui bus teikiamas tvirtinti biudžeto projektas. L. Mileška kreipėsi į narius
prašydamas į biudžeto projektą įtraukti 100 000 EUR sumą „regionų plėtrai ir papildomam
finansavimui“. K. Butkus priminė, jog panašų siūlymą yra teikęs raštu, t.y. įtraukti: „Irklavimo
geografinės plėtros ir irklavimo sporto vystymo ir populiarinimo išlaidos“ eilutę. I. Daukantienė
teiravosi ar biudžeto projekte planuoti minusinį biudžetą?
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
1. Parengti biudžeto projektą, įtraukiant „Irklavimo geografinės plėtros ir irklavimo sporto
vystymo ir populiarinimo išlaidos“ eilutę.
NAGRINĖTA: 8 KLAUSIMAS. Dėl FISA renginių organizavimo tolimesnės eigos.
Dėl laiko stokos klausimas nesvarstytas.
NAGRINĖTA: 9 KLAUSIMAS: Kito VK posėdžio datos ir laiko patikslinimas.
1. Bendru sutarimu užtvirtinta, kad kita LIF VK data bus kovo 7 d. 15 val.
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Prezidentas

Dainius Pavilionis

Sekretorė

Inga Daukantienė

Laba diena,
Siūlyčiau tokius klausimus Konferencijai
1. Dėl biudžetinių organizacijų narystės Irklavimo federacijoje atstatymo, pasikeitus
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMUI. Įstatymo 3
straipsnyje „Biudžetinės įstaigos teisės ir pareigos“ nuo 2018-12-29 d. leidžiama
biudžetinėms organizacijoms jungtis į asociacijas.Nesant biudžetinių organizacijų
sportininkams LIF jurisdikcijoje, Lietuvos irklavimo Federacija negali prisiimti atsakomybės
dėl tokių sportininkų, patekusių į LTU rinktines, anti dopingo, manipuliacijų sportu, elgesio
ar varžybų taisyklių pažeidimus.
2. Dėl pasitikėjimo Apeliacinės komisijos, Revizijos komisijos ir Vykdomojo Komiteto
veikla. Įregistravus pakeistus LIF įstatus, už kuriuos nebuvo balsuojama Visuotiniame
Irklavimo Federacijos Konferencijoje, turėtų būti naujai perrenkami anksčiau išrinkti
Apeliacinės komisijos, Revizijos komisijos ir Vykdomojo Komiteto nariai, nes įstatų
pakeitimai, juos įregistravus, yra per dideli.
3. Dėl Meistrų Irklavimo. Naujajame LR Sporto įstatyme „asmens fizinės veiklos forma, kai
pagal tam tikras taisykles varžantis su kitais asmenimis (individualiai arba komandoje) aukšto
meistriškumo sporto varžybose siekiama nugalėti varžovus“ (LR SĮ Str.2.1) yra priskiriama
prie aukšto meistriškumo sporto. Kaip alternatyva yra nurodyta: „Fizinis aktyvumas – asmens
fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei
įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti
jose“ (LR SĮ Str.2.12).LIF turi pripažinti ir aiškiai apibrėžti, kad Irklavimo Federacija
plėtoja vyresnio amžiaus žmonių irklavimą kaip aukšto meistriškumo sportą per
irklavimo klubus, t. y. LR rinktinės nesudaromos ir Federacija į varžybas neveža,
apsiribodama tik aukšto meistriškumo varžybų organizavimu vyresnio amžiaus
irkluotojams pagal FISA irklavimo taisykles. Esant nedideliam dalyvaujančių varžybose
dalyvių skaičiui gali būti taikomos amžiaus pataisos, tačiau jos turi būti aptartos ankstesniais
metais aukšto meistriškumo Meistrų varžybose dalyvavusių irkluotojų klubų atstovų,
atstovaujančių tuos, kurie dalyvavo bent vienose iš šių varžybų: Pasaulio irklavimo meistrų
regata, Europos irklavimo meistrų regata, Baltijos šalių irklavimo čempionatas, Lietuvos
irklavimo čempionatas, Latvijos irklavimo čempionatas. Neturi būti painiojama vyresnio
amžiaus aukšto meistriškumo sportas su fizinio aktyvumo judėjimais, kurie neturi
tikslo ruoštis varžyboms ir jose nugalėti.
Klubo narių sąrašas pridedamas.

Pagarbiai
KIMK „Dangės yriai“
Klubo prezidentas Arūnas Šatas
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