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LIF VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019-03-07
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, K.
Butkus, B. Šakickienė.
Kvorumas yra, dalyvavo septyni LIF VK nariai iš devynių. I. Daukantienė (ex oficio.)
NAGRINĖTA: 1 KLAUSIMAS. Dėl LIF reglamento peržiūrėjimo ir patvirtinimo. („Gintarinių
irklų“ programa). Meistrų regatos.
Kalbėjo I. Daukantienė: Pernai LIF priėmė sprendimą surengti eksperimentą per „Gintarinių
irklų“ regatą apjungiant du medalių komplektus ir finalinius plaukimus išdalinti per dvi
dienas: šeštadienį ir sekmadienį. Atsižvelgiant į tą faktą, kad treneriai siūlo grįžti prie senosios
programos, konferencijai teikiame ankstesnę regatos nuostatų versiją, kai yra dalinami du
medalių komplektai. Taip pat gautas meistrų prašymas grąžinti 1 km varžybas meistrams,
skeliant programą į dvi dienas, smulkios valtys penktadienį, didelės, šeštadienį. Siūloma
suvienodinti starto mokestį meistrams (LIF nariams) ir palikti tokį patį, koks buvo- svečiams.
Yra parodyta iniciatyva rengti Lietuvos meistrų čempionatą. K. Butkus pasiūlė rengti
čempionatą Šiauliuose suteikiant šį statusą „Karaliaus Mindaugo“ meistrų regatai.
Balsuota:
UŽ
PRIEŠ
SUSILAIKĖ
6
0
0
NUTARTA:
Gražinti „Gintariniai irklai“ programą, kurioje varžomasi dėl dviejų medalių komplektų.
Antrajam medalių komplektui įsteigti ieškoti rėmėjų arba kreiptis į Trakų raj. savivaldybę.
Gražinti meistrų prašomas rungtis į „Gintariniai Irklai“ regatos programą, tvarkaraštį derinant
pagal galimybes.
Prašymą dėl starto mokesčio suvienodinimo meistrams perkelti į konferenciją balsavimui.
Suteikti Lietuvos meistrų čempionato statusą „Karaliaus Mindaugo“ regatai Šiauliuose.
NAGRINĖTA: 2 KLAUSIMAS. Dėl FISA renginių organizavimo 2021 - pasaulio jaunių
irklavimo čempionato, 2022 - pasaulio taurės etapo, 2023 - pasaulio suaugusiųjų
čempionato, 2024 metais – pasaulio meistrų regatų, patvirtinimo ir tolimesnės eigos
(praėjusio posėdžio nenagrinėtas klausimas).
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
Teikti projektus naujajam kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui visiems renginiams rengti.
NAGRINĖTA: 3 KLAUSIMAS. Dėl 2019 metų LIF veiklos programos patvirtinimo.
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Balsuota:
UŽ
6

PRIEŠ
0

SUSILAIKĖ
0

NUTARTA:
Tvirtinti 2019 metų LIF veiklos programos projektą ir teikti jį konferencijai.
NAGRINĖTA: 4 KLAUSIMAS. 2019 metų biudžeto projekto sudarymas konferencijai ir
patvirtinimas.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
1. Papildyti tam tikras biudžeto eilutes piniginėmis sumomis, kurias tikimasi gauti
teikiant paraiškas projektiniam finansavimui.
2. Pateikti koreguotą biudžeto projektą LIF VK nariams savarankiškai dar kartą
peržiūrėti ir patvirtinti el. balsavimo būdu.
NAGRINĖTA: 5 KLAUSIMAS. Dėl rinkimų. Terminų ir tvarkos pretendentams patvirtinimas.
Kalbėjo D. Pavilionis. Visiškai neaišku ar mes nepažeidžiam teisių tų narių, kuriuos rinkome
ketverių metų kadencijai, o dabar perrenkame.
K. Butkus paantrino prezidentui siūlydamas kreiptis į teisininkus prašant atlikti monitoringą
kas tokiu atveju turėtų būti renkami ar perrenkami.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU :
1. Kreiptis pas teisininkus pagalbos, siekiant išsiaiškinti kaip elgtis pereinamuoju
laikotarpių, kaip buvo renkami vykdomojo komiteto nariai pagal senus įstatus ir
prašome atlikti monitoringą kas tokiu atveju turi būti renkami/ perrenkami pagal
naujus?
2. Klausimą spręsti pasitarus su VK nariais el. būdu.
NAGRINĖTA: 6. KLAUSIMAS. Naujų narių priėmimas.
VK nariams buvo pateiktas prašymas priimti į federaciją ir dokumentai iš Všį „Mindaugo
Griškonio fondas“. K. Butkus priminė, kaip sunkiai buvo priimami nauji nariai, kiek kyla
klausimų, todėl prašė nuo kito karto keliant tokius klausimus į darbotvarkę, kviesti atstovą
prisistatyti LIF VK nariams.
Balsuota:
UŽ
PRIEŠ
SUSILAIKĖ
6
0
0
NUTARTA:
Priimti VŠĮ „Mindaugo Griškonio fondas“ į Lietuvos irklavimo federacijos narius.
Nuo kito karto kviesti būsimus narius prisistatyti Vykdomajam komitetui.
NAGRINĖTA: 7 KLAUSIMAS. Dėl VIMK „Žalgiris“ teikimo LIF Garbės nario ženklui skirti.
Balsuota:
UŽ
PRIEŠ
SUSILAIKĖ
6
0
0
NUTARTA:
1. Skirti LIF Garbės nario ženklą Sofijai Grucovai ir įteikti per „Gintarinių irklų“ regatą.
2. Skirti Romualdui Levickui LIF „Garbės ženklą“ sulaukus 80-ojo jubiliejaus.
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