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VK posėdis 2019-11-19





Irklavimo teisėjų asociacija, 

padedanti LIF administruoti 

starto mokestį

Starto 

mokestis



 Gintariniai irklai – nuo 2014 m. 

 Lietuvos čempionatas -2014 m.











 Drausminimas;
 Atsakingumo skatinimas;
 Manipuliavimo stabdymas;
 Racionalus laiko išnaudojimas (apdorojant 

paraiškas, vykdant varžybas);
 Sąžiningo varžymosi užtikrinimas.
 Skundai iš dalyvaujančių svečių- šalių dėl 

iškreipto paraiškų skaičiaus ir nesąžiningo 
varžymosi.



 Starto mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas 
parengtas ir patvirtintas Irklavimo teisėjų 
asociacijos posėdyje  2017-11-24

 2018-02-01 Starto mokesčio mokėjimo 
tvarkos aprašas patvirtintas LIF VK

 2018-11-12 LIF VK patvirtintas koreguotas 
Starto mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas 



 Tarptautinė regata „Gintariniai Irklai“;

 Atviras suaugusiųjų,  jaunimo ir jaunių 
irklavimo čempionatas;

 LIF uždarų patalpų  Žiemos čempionatas.



 Visose Lietuvos irklavimo federacijos 
organizuojamose varžybose, nepriklausomai 
ar starto mokestis renkamas, ar ne.



 Ar skiriasi varžybų taisyklės pradedančiam ir 
elito sportininkui?



ITA LIF



ITA administruoja starto 
mokesčio surinkimą 
(išrašomos s-f už starto 
mokestį ir surenkami 
pinigai; pateikiama LIF'ui
ataskaita apie išrašytas 
faktūras ir surinktus 
pinigus pagal pateiktas 
paraiškas ir pirminius 
dok.) 

LIF'as išrašo s-f visai 
sumai pagal pateiktą 
ataskaitą už surinktą 
starto mokestįITA išrašo LIF'ui s-f už 

suteiktas paslaugas: 
išrašytas sąskaitas surinkti 
mokestį, siųsti 
priminimus, surinkti ir 
apdoroti paraiškas, 
tikslinti atšaukimus ir kt. LIF'as paruošia 

suderinimo aktą

ITA remiantis pateiktu 
suderinimo aktu surašo 
skolų užskaitymo aktą.



 įkurta 2017-06-03, 

 įregistruota 2017-08-28,

 Vienija 32 narius (TK-2, NK-17, BK-13);

 2019-03-15   ITA priimta į LIF.



 Sportininkų meistriškumas augo, varžybų 
lygis kilo, tačiau teisėjų rengimas buvo 
paliktas savieigai. 

 Teisėjų „mirtingumas viršijo gimstamumą“;

 Besimokantiems teisėjauti trūko informacijos 
ir gerosios patirties sklaidos;

 Trūko LIF finansavimo teisėjų veiklai palaikyti.



 sąžiningai teisėjauti varžybose;

 padėti teisėjams įgyvendinti jų teises ir pareigas;

 dalyvauti teisėjų profesinio tobulinimo veikloje;

 atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti;

 kovoti su manipuliacijomis irklavimo varžybose;

 dalyvauti rengiant bei tobulinant irklavimo varžybų
bei renginių taisykles, susijusias su irklavimo ir
teisėjų veikla, infrastruktūra;

 kelti irklavimo teisėjų prestižą ir puoselėti teisėjų
tradicijas, bendradarbiauti su teisėjų organizacijomis
Lietuvoje ir kitose šalyse, vykdyti mainų programas.



 Seminarai varžybų teisėjams ir 
besitobulinantiems:

 2017-06-03 Šiauliai
 2017-11-24 Druskininkai
 2018-03-23,24 Druskininkai
 2018-07-13,15 Trakai
 2018-10-27,28 Druskininkai 
 2019-03-23,24 Raseinių raj.
 2019-12-14,15 Druskininkai

 Seminaras varžybų savanoriams:
 2019-08-16,17,18 Trakai



 Projektas 2018 m. - “Irklavimo teisėjų 
kompetencijų plėtotė“ (finansavo Sporto 
rėmimo fondas -3000 eur.)

 Projektas 2019-2020 m. – „Nuo irkluotojo ar 
savanorio iki irklavimo teisėjo“ (finansuoja 
Sporto rėmimo fondas, kurį administruoja 
ŠMM – 33 937 Eur.)



 Nauji NK teisėjai:

 2017 m. -2

 2019 m. - 8



 Įgyvendinant pirmąjį projektą

 Apmokėta teisėjų kvalifikacijos kėlimas 2018 
m. kovo 23-24 d. Druskininkuose 1250 Eur.

 2018 m. liepos 13-15 d. jaunučių žaidynių 
metu vykdyta seminaras ir apmokėta varžybų 
teisėjų apgyvendinimas, maitinimas 1750 
eur.



 Įgyvendinant antrąjį projektą:

 apmokėta teisėjų, savanorių apgyvendinimas, 
maitinimas, konferencijų salė LIF atviro 
suaugusių, jaunių ir jaunimo čempionato 
metu 2019-08-16,17-18 bei marškinėliai, 
kepuraitės savanoriams – 2994,66 Eur.

 bus apmokėta teisėjų kvalifikacijos 
tobulinimas 2019-12-14,15 Druskininkuose.



 Įgyvendinant antrąjį projektą:

 Nupirkta 4 vandeniui atsparūs megafonai 
„Ocean Blue“ teisėjų darbui per varžybas 
(vertė 2160 eur.)

 Bus nupirkta 15 racijų teisėjų darbui per 
varžybas  (vertė 1200 eur.)



 Įgyvendinant antrąjį projektą:

 Numatyta dar 2 kvalifikacijos kėlimo 
seminarai teisėjams 2020 m;

 Numatyta dar 3 seminarai varžybų 
savanoriams 2020-2021 m.

 Numatyta 8 seminarai irkluojančiuose 
miestuose sportininkams 2020-2021 m.



ITA:

 Rengia naujus teisėjus;

 Organizuoja teisėjų kvalifikacijos tobulinimą;

 Rengia varžybų taisykles lietuvių kalba;

 Apskaito LIF starto mokestį;

 Apskaito ir išduoda LIF licencijas;

 Dalyvauja teisėjų mainų programoje.




