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LIF VYKDOMOJO KOMITETO (LIF VK) PROTOKOLAS 

2019-05-13 

Vilnius 

 

Pirmininkauja LIF prezidentas Dainius Pavilionis. 

Protokoluoja LIF generalinė sekretorė Inga Daukantienė 

Dalyvių sąrašas pridedamas. Kvorumas yra, dalyvavo aštuoni LIF  VK nariai iš devynių. 

 

Darbotvarkė: 

1. Generalinio sekretoriaus darbo aprašas (pareigybinė instrukcija) 

2. E. Balčiūnas atsakingas už elito rinktinės biudžeto vykdymą ir lėšų naudojimą. 

3. Apeliacinės komisijos darbo vertinimas. 

4. Pirmo viceprezidento skyrimas. 

5. Dėl starto mokesčio rinkimo teisėtumo. 

6. Dėl darbo grupės sudarymo įstatų tobulinimui. 

7. Media. 

8. Dėl prezidento teisės tvarkyti LIF finansinius ir turto reikalus. (Audito išvada) 

9. Komandos vadovų skyrimas. 

10. Dėl stipendijos G. Bieliauskui. 

11. Finansiniai klausimai (Dėl V. Senkutės, S. Ritter, M. Juškevičiaus, Korgeno stovyklos ir 

kt.) sąskaitų apmokėjimo. 

12. Dėl LOSC turto skirstymo. 

13. M. Griškonio iškeltas klausimas:  dėl R. Tamulevičaus įdarbinimo. 

 

 

NAGRINĖTA: 

 

Prezidento D. Pavilionio pageidavimu – neįtrauktas į dienotvarkę klausimas – Viešosios 

įstaigos „Ritterio sporto akademija“ priėmimas į LIF narius. 

D. Pavilionis domėjosi, kodėl šis klausimas nebuvo įtrauktas į posėdžio dienotvarkę.  

LIF generalinė sekretorė priminė, kad darbotvarkę teikė prezidentas, bet esminis dalykas tai, kad  

– LIF VK priėmė sprendimą, kad stojantys į LIF nariai turi pasisakyti vykdomojo komiteto 

posėdyje. Todėl S. Ritter yra informuotas, kad, kai jis grįš iš stovyklos, sekančiame posėdyje bus 

būtinai pakviestas į LIF Vykdomojo komiteto posėdį. 

D. Pavilionis pareiškė, kad Sauliui Ritter galima daryti išimtį, nes jis asmeniškai kreipėsi į 

prezidentą. 

L. Mileška išreiškė nuomonę, kad tai VK sprendimas ir VK gali spręsti taikyti jį ar ne. 

 

BALSUOTA  KLAUSIMĄ, KURIS NEBUVO DARBOTVARKĖJE: 

4 balsai “už“, 1 (E. Daukantas) “susilaikė“, pareikšdamas, kad neturi nieko prieš Sauliaus  
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Ritter vadovaujamo klubo priėmimą į LIF, bet klausimas svarstomas, neįtraukus į darbotvarkę, ir 

negerbiant paties vykdomojo komiteto anksčiau priimtų sprendimų. 

  

1. KLAUSIMAS. Generalinio sekretoriaus darbo aprašas (pareigybinė instrukcija). 

D. Pavilionis siūlo sudaryti darbo grupę, kuri paruoštų generalinio sekretoriaus darbo aprašą. 

E. Daukantas patikslino, kad, įstatuose nurodyta VK kompetencija yra patvirtinti ne generalinio 

sekretoriaus, o direktorato darbo reglamentą, tačiau šis darbas nebuvo padarytas, todėl nesant šio 

dokumento, vieno darbuotojo darbo aprašas neturi prasmės. 

Pasiūlyta sudaryti darbo grupę, direktorato veiklos reglamento parengimui. Grupės darbe pareiškė 

norą dalyvauti: R. Gėgžnas, E. Daukantas. K. Butkus. 

L. Mileška pareiškė, kad K. Butkus negali dalyvauti darbo grupės veikloje, nes jis nėra LIF VK 

narys.  

Kilo diskusija, kurios metu paaiškėjo, jog LIF prezidentas pateikė Registrų centrui konferencijos 

protokolą  su savo parašu ir perregistravo naujus VK narius M. Griškonį ir R. Gėgžną vietoj K. 

Butkaus ir B. Šakickienės. 

K. Butkus priminė, kad LIF įstatuose yra numatyta kiekvieno LIF nario teisė dalyvauti darbo 

grupių veikloje. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

1. Sudaryti darbo grupę (K. Butkus, E. Daukantas, R Gėgžnas), kuri pateiks LIF 

direktorato darbo reglamento ir generalinio sekretoriaus darbo aprašų projektus iki kito 

LIF VK posėdžio. 

 

NAGRINĖTA: 

2. KLAUSIMAS. E. Balčiūnas atsakingas už elito rinktinės biudžeto vykdymą ir lėšų 

naudojimą. 

Buvo priminta, jog klausimas ir sprendimai jau buvo priimti  praėjusiuose LIF VK posėdžiuose, ir 

neaišku ko siekiama šio klausimo formuluote. 

Diskusijos metu, generalinė sekretorė išaiškino VK nariams kaip planuojamos, naudojamos 

rinktinės nariams skiriamos lėšos ir koks yra E. Balčiūno, atliekančio paslaugas LIF pagal sutartį 

vaidmuo šiame procese. Renginių sąmatas planuoja generalinis sekretorius, o rinktinės 

pasirengimo planų sąmatas rengia E. Balčiūnas. Abu projektai keliami į metinį biudžeto projektą 

ir tvirtinami konferencijoje. Išsiaiškinti kodėl reikalinga išplėsti E. Balčiūno įgaliojimus, 

naudojant LIF lėšas, ir kaip praktiškai suteikti teisę disponuoti asmeniui, kuris nėra LIF 

darbuotojas, diskusijų metu nepavyko. 

 NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

2. Paprašyti E. Balčiūno pačiam nurodyti, kas trukdo dirbti esamoje tvarkoje.  

 

NAGRINĖTA: 

3. KLAUSIMAS. Apeliacinės komisijos darbo vertinimas. 

Diskusijos metu buvo aptarta, kad apeliacinė komisija nesilaiko savo darbo reglamento, ir  

komisijos nariai sprendimus priima individualiai. Ne visi apeliacinės komisijos nariai dalyvauja 

mokymo seminaruose, kuriuose aptariamos varžybų taisyklės ir LIF įstatai. Apeliacinės komisijos 

darbas įvertintas blogai, todėl siūlomas kelti klausimą kitai konferencijai, formuluojant, jog 

komisijos pirmininkui A. Varnui reikalinga pagalba ir siūloma perrinkti apeliacinės komisijos 

narius. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU. 

3. Kitoje konferencijoje teikti klausimą dėl apeliacinės komisijos narių perrinkimo. 

 

NAGRINĖTA: 

4. Klausimas. Pirmo viceprezidento skyrimas. 
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LIF prezidentas D. Pavilionis suformulavo siūlymą, skirti pirmajį viceprezidentą, pagal Seimo 

priimtas tradicijas – vyriausiąjį amžiumi.  Pasiūlyta – skirti L. Milešką laikinai pirmuoju 

viceprezidentu iki konferencijos. 

BALSUOTA: 

Skirti L. Milešką iki konferencijos pirmuoju viceprezidentu (4 – už, 1- prieš, 1- susilaikė). 

 

 

NAGRINĖTA: 

5. KLAUSIMAS. Dėl starto mokesčio rinkimo teisėtumo. 

Aptartas starto mokesčio rinkimo tikslas. Diskusijos metu pažymėta, kad, įvedus starto 

mokestį, žymiai pagerėjo paraiškų pateikimo kokybė, neliko tradicijos daryti keitimus po to, kai 

paaiškėja kokios įgulos planuoja dalyvauti vienose ar kitose rungtyse. 

Iškeltas klausimas, dėl starto mokesčio mokėjimo į teisėjų asociacijos sąskaitą.  

        VK nariams buvo paaiškinta, kad po 2018 m. trenerių seminaro, kuriame buvo detaliai 

aiškinamos baudų mokėjimo ir starto mokesčio rinkimo tvarkos, papildomai pasiūlyta sudaryti 

sutartį su LIF dėl bendradarbiavimo  ir rekomenduoti  teisėjų asociacijai stoti į federaciją. LIF 

generalinė sekretorė informavo, kad šiuo metu  teisėjai yra įvykdę šias rekomendacijas: įstojo į 

LIF, bei pasirašyta galiojanti sutartis tarp „Irklavimo teisėjų asociacijos ir LIF, kuria: teisėjų 

asociacija renka paraiškas ir starto mokestį, administruoja LIF lėšas ir tikslina, sistemina 

paraiškas. Sukauptos LIF lėšos naudojamos pagal sutartį: teisėjų kvalifikacijos kėlimui, aprangai 

įsigyti ir kitokiam teisėjų neapmokamo darbo būtiniems dalykams. Gale metų teisėjai pateikia 

lėšų panaudojimo ataskaitą. LIF savo biudžete minėtų išlaidų neplanuoja. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

6. Neardyti esamos tvarkos, Teisėjų asociacijai ir LIF apsikeisti sąskaitomis, bei tiekiant  

sąskaitą pateikti ir starto protokolą starto mokesčio  apskaitai patikrinti. 

„Gintarinių irklų“  regatos ir Lietuvos čempionatų metu, vadovautis esama starto mokesčio 

rinkimo tvarka, o 2020 metų sezonui patobulinti tvarką. Palikti sutartyje įsipareigojimą atsikaityti 

už lėšas. 

 

NAGRINĖTA: 

6. KLAUSIMAS. Dėl darbo grupės sudarymo įstatų tobulinimui. 

Aptarta, LIF įstatai yra tobulintini, yra daug diskusijų dėl per daug detalizuotų atskirų vykdomojo 

komiteto narių pareigų ir įgaliojimų. Inicijuojamas idėjų generavimas, schemos išdirbimas, 

problemų identifikavimas. 

NUTARTA BALSŲ DAUGUMA: 

7. Informuoti LIF narius apie būsimą įstatų tobulinimą ir prašyti per mėnesį teikti 

siūlymus. 

8. Sudaryti darbo grupę (R. Gėgžnas, M. Griškonis, E. Daukantas, buvę bei esami VK 

nariai), kurie įvertins LIF narių pateiktus siūlymus ir,  paruoš įstatų punktus reikėtų 

keisti, imant už pagrindą esamus įstatus. 

 

NAGRINĖTA: 

7. KLAUSIMAS. Media. 

Dar kartą nagrinėjamas LIF konferencijoje iškeltas sutarties su viešųjų ryšių įmone 

klausimas. VK pakartotinai informuotas, perskaitant sutarties, kuri sudaryti kainoraščio principu. 

Garsiai perskaitytas sutarties punktas kuris teigia, jog LIF neturi jokių įsipareigojimų pirkti visas 

paslaugas numatytas sutarties kainoraštyje ir pažymėjo, kad nuo to momento, kai kilo diskusija, 

kad paslaugas gali teikti fizinis asmuo, paslaugos neužsakomos. Taip pat paminėta, jog sutartis 

sudaryta profesionaliai su teisininkų pagalba  ir neperkant paslaugų sankcijų LIF nenumatoma, 

baudų ar netesybų nėra. 
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NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

9. Mindaugas Griškonis įsipareigojo išnagrinėti sutarties su viešųjų ryšių įmone 

nutraukimo galimybes. Mindaugas Griškonis parengs susitarimą su žurnalistu ir 

pateiks informaciją VK.  

 

NAGRINĖTA: 

8. KLAUSIMAS. Dėl prezidento teisės tvarkyti LIF finansinius ir turto reikalus.  

(Audito išvada)  

  2019-03-29 laiško LIF Vykdomajam komitetui Audito išvadoje nurodyta, kad tas faktas,  jog 

LIF prezidentas turi galimybę jungtis prie banko ir atlikti pavedimus, prieštarauja jo funkcijoms. 

Prezidentas gali kontroliuoti kaip leidžiami pinigai, tačiau pats to daryti neturėtų. Pagal įstatus 

virš prezidento yra tik konferencija, kuri tikrai negali užtikrinti prezidento turto ar pinigų valdymo 

veiklos kontrolės. Todėl vidinės kontrolės požiūriu, prezidentui siūloma atsisakyti turto valdymo 

klausimų, taip pat prisijungimą prie banko turėti be teisės atlikti pavedimus.  

     Kilo diskusija, kurios metu buvo išreikštos keletą nuomonių, viena -  jog nėra nieko blogo,  

kad prezidentas turi galimybę vykdyti bankines operacijas. Buvo užduotas klausimas ar tokia 

galimybe prezidentas yra pasinaudojęs. Prezidentas teigė jog vieną kartą atliko mokėjimą registrų 

centrui, kai ką tik keitė LIF VK narių sudėtį. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

9. Kadangi 51 procentas lėšų yra biudžetinės, bus kreiptasi į biudžetinių asignavimų  

valdytoją, prašant pateikti jų nuomonę  šiuo klausimu. 

 

NAGRINĖTA: 

10. KLAUSIMAS. Komandos vadovų skyrimas.  

Gegužės mėn. LIF rinktinės dalyvaus Europos jaunių irklavimo čempionate Esene ir Europos  

Suaugusiųjų irklavimo čempionate Liucernoje. 

I. Daukantienė paminėjo, jog Europos jaunių čempionate Essene teisėjaus ir savo kandidatūros nei 

vienam renginiui nesiūlo. M. Griškonis užsiminė, jog galimai komandos vadovas Liucernoje nėra 

labai būtinas. S. Smailys pasiūlė, kad Europos jaunių čempionato metu komandos vadovo 

finkcijas prisiimtų treneriai. Posėdyje dalyvavę jaunių rinktinės treneriai K. Keblys ir trenerių 

tarybos pirmininkas T. Valčiukas griežtai atsisakė, paaiškindami, kad kiekvienas varžybų metu turi 

dirbti savo darbą. 

E. Daukantas pasiūlė savo kandidatūrą, ir informavo, kad jo apgyvendinimo išlaidų LIF apmokėti 

nereikės. Dalyvavimui Europos čempionate D. Pavilionis pasiūlė savo kandidatūrą. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

11. Tvirtinti atsirinkusias komandų sudėtis (išsami informacija talpinama atskiroje  

www.lif.lt  svetainės skiltyje) ir deleguoti komandos vadovus: Europos irklavimo  

čempionatas - Dainius Pavilionis, Europos jaunių irklavimo čempionatas - Edmundas Daukantas. 

 

NAGRINĖTA: 

11. KLAUSIMAS. Dėl stipendijos skyrimo G. Bieliauskui. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

12. Įvertinant 2018 m. pasiektus rezultatus Europos jaunimo iki 23m. čempionate (II vieta) bei 

atsižvelgiant į pateiktą sportininko prašymą (2019-04-01), G. Bieliauskui skirti LIF sportininko 

stipendiją, ją mokant kas mėnesį iki 2020 m. gruodžio 31 d. (400 eur. po mokesčių) 

 13. Pavesti E. Balčiūnui parengti  sutartį. 

http://www.lif.lt/
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NAGRINĖTA: 

12. Finansiniai klausimai (dėl V.Senkutės, S.Ritter, M. Juškevičiaus, Korgeno 

stovyklos ir kt.) ir sąskaitų apmokėjimo. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

14. Atsižvelgiant į pateisinamas priežastis apmokėti aukščiau minimas papildomai 

atsiradusias sąskaitas iš rėmėjų lėšų. 

15. K. Sunklodui skirti numatyto dydžio premiją už papildomą darbą su rinktine. 

 

NAGRINĖTA: 

13. KLAUSIMAS. Dėl gydytojų maistpinigių mokėjimo nutraukimo LTOK ir  

galimo finansavimo per LIF.  

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

16. Esant puikiems rezultatams ir finansinei galimybei paskatinti medikus pasibaigus 

kalendoriniams metams. 

 

NAGRINĖTA: 

 13. KLAUSIMAS Dėl LOSC perduoto turto skirstymo. 

E. Daukantas informavo, kad LIF galioja 2018 m. birželio mėn. patvirtintas LIF lėšų 

naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas, ir iš LOSC panaudai 

gautas inventorių buvo planuojama naudoti ir skirstyti vadovajauntis galiojančia tvarka. Klubai ir 

sporto mokyklos buvo informuoti, ir pateikė LIF paraiškas inventoriui. Tačiau paaiškėjo, kad 

LOSC inventorius skirstomas asmeniškai prezidento, valtys išvažiuoja be sutarčių, dėl ko netgi 

kilo sunkumų organizuojant atrankinę kvalifikacinę regatą. 

I. Daukantienė pasiūlė sudaryti inventoriaus skirstymo komisiją, iš trenerių tarybos pirmininko T. 

Valčiuko, jaunių trenerio K. Keblio, LOSC atstovo E. Balčiūno kurie paskirstys LOSC perduotą 

inventorių, o LIF administracija pagal paskirstymą sudarys sutartis su turto gavėjais. 

L. Mileška pasisiūlė savo kandidatūrą į komisiją. T. Valčiukas paprašė surašyti raštą treneriui A. 

Lavickui, dėl prezidento D. Pavilionio perduoto inventoriaus sugražinimo į Trakus.  

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

17. Patikėti LOSC turtą paskirstyti komisijai sudarytai iš: trenerių tarybos pirmininko Tomo 

Valčiuko, jaunių trenerio Kęstučio Keblio, Liudviko Mileškos, Egidijaus Balčiūno. 

18. LIF administracija sudarys sutartis su gavėjais pagal pateiktą informaciją. 

19. LIF administracija išsiųs laišką A. Lavickui su prašymu gražinti valtis skirstymui į Trakus iki 

š.m. gegužės 19 d. 

 

NAGRINĖTA: 

17. KLAUSIMAS. dėl R. Tamulevičaus įdarbinimo. 

Diskusijos metu buvo akcentuojama , kad siūloma R.Tamulevičių įdarbinti treneriu, be jo vežimo 

į varžybas, nes reikalinga pagalba M. Griškoniui dirbant Lietuvoje. Siūlymas balsuoti 

nesuformuluotas. 

NUTARTA BENDRU SUTARIMU: 

20.  Įpareigoti LIF prezidentą D. Pavilionį ir gen. sekretorę I. Daukantienę susitikti su treneriu 

R. Tamulevičiumi ir aptarti darbo galimybes bei atlygio dydį. 

 

Prezidentas            Dainius Pavilionis 

 

Generalinė sekretorė     Inga Daukantienė 


