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Trakai
Pirmininkauja LIF prezidentas Dainius Pavilionis
Protokoluoja LIF vadybininkė Iveta Gruodytė
Dalyvių sąrašas pridedamas. Kvorumas yra, dalyvavo LIF VK nariai iš 9.
Darbotvarkė:
1. M. Masilionio ataskaita ir 2019 metų rinktinės pasirodymo aptarimas.
2. 2019 pasaulio čempionato aptarimas. D. Pavilionis
3. Situacijos, susidariusios olimpinėje rinktinėje aptarimas. D. Pavilionis
4. Generalinės sekretorės darbo aptarimas.
5. 2020 metų irklavimo rinktinių pasirengimo ir atrankos plano pristatymas. M. Masilionis
6. 2020 metų irklavimo jaunimo ir jaunių rinktinių kandidatų pasirengimo plano
pristatymas. K. Keblys
7. Dėl suaugusių rinktinės maistpinigių padidinimo nuo 2020 01 01. M. Griškonis
8. Dėl 2018-2019 m. Federacijos finansinės veiklos peržiūros.
9. Dėl starto mokesčio rinkimo teisėtumo.
10. Dėl sutarties nutraukimo su komunikacijos įmone.
11. 2024 m. Europos čempionato paraiškos teikimo klausimas.
12. Naujų LIF narių priėmimas.
13. 2020 metų LIF regatų ir renginių kalendoriaus projekto pristatymas.
14. Trenerio Tomo Valčiuko atlyginimo patvirtinimas.
15. Trenerio A. Lavicko prašymas dėl brolių Stankūnų pusmečio mokslo LSU apmokėjimo.
16. Ž. Gališanskio prašymas dėl stipendijos.
17. Finansiniai klausimai ir sąnaudų apžvalga.
18. Dėl teisingo veteranų išlaidų kompensavimo. (3 galimybės bei būsimos tvarkos
įteisinimo).
NAGRINĖTA:
1 KLAUSIMAS. M. Masilionio ataskaita ir 2019 metų rinktinės pasirodymo aptarimas.
M. Masilionis priminė, kad rugsėjo 25 d. buvo pateikta ataskaita, šiuo metu konsultantas Giovanni
Postiglione ataskaitą taip pat yra pateikęs. Iš savo pusės treneris rezultatus vertina apysilpniai
žiūrint į praeities rezultatus, tačiau trys valtys atsirinko į Olimpines Žaidynes, tai manau nemažai.
Tikimasi, kad papildomoje atrankoje dar bent vienas kelialapis bus laimėtas. Po čempionato buvo
išanalizuotas pasirengimo planas ir buvo padaryti pakeitimai dėl šeštadienio ir sekmadienio
treniruočių. Pirmosiose stovyklose Graikijoje nebuvo labai geros sąlygos, vėliau treniravomės
Italijoje, tačiau ciklas tik dvi savaitės, siūloma kitam sezonui palikti bent tris savaites, nes dviejų
pasirengimui nepakanka.

S. Smailys pabrėžė, kad pagal pateiktą struktūrą M. Masilionis yra aukščiau konsultanto G.
Postiglione, todėl teiraujasi, kodėl buvo leista per du metus draskyti keturvietę valtį? Konsultantas
nenori pripažinti klaidų, tai kas gali prisiimti klaidas? Kodėl nenorima prisiimti atsakomybės ir
pateikti tikslias ataskaitas.
M. Masilionis patikslino, kad prioritetas buvo mažesnė valtis – dvivietė. 2018 m. Pasaulio taurės
etape sustartavo stipri dvivietė (nariai abu prieš tai startavo keturvietėje), iš keturvietės liko tik
A. Adomavičius, tad keturvietės situacija galėjo būti dar liūdnesnė.
A. Mileška: kiek balų vertintum šio sezono rezultatų bendrai paėmus?
M. Masilionis šio sezono rezultatą vertintų 6 balais iš 10. Viena iš problemų rengimo programoje
per trumpos stovyklos, turi būti ne trumpesnės nei 3 savaitės, taip pat svarbi komandos disciplina.
Mes neturėjom VK susirinkimų nei po Europos nei po Pasaulio čempionatų. Pagal mūsų įstatus
turėtume glaudžiau bendrauti ir rinktis dažniau.
M. Griškonis pasiteiravo ar vyr. treneris ir G. Postiglione prisiima atsakomybę dėl prastų rezultatų,
ar ne vien tik sportininkai kaltinami?
M. Masilionis patikino, kad nesidžiaugia rezultatais ir prisiima visą atsakomybę už juos ir
komandos formavimą. Prieš sportininkus noriu pasakyti, kad tikrai nesijaučiu gerai ir manau visi
nukenčiame jeigu yra blogas rezultatas. Norėjau kad pvz. pavienė dvivietė išvažiuotų į Pasaulio
jaunimo čempionatą, nes Pasaulio čempionate jiems koją pakišo vieno įgulos nario liga, tad
norėjau, kad bent savo amžiaus grupėje iškovotų medalį.
D. Pavilionis pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į sportininko sveikatą, su pūlinė angina jis vis tiek
buvo stumiamas į čempionatą. Turi būti patyrę ir kompetentingi gydytojai, kurie su tuo dirbtų.
A. Mileška įsiterpia, kad tokio aukšto lygio sportininkai su tokia medicina negalėjo nieko pasiekti,
turėjo būti trys keturi patikrinimai, prieš pasaulį. Gal mažas dėmesys skiriamas medicinai ir yra
problema.
M. Masilionis patikino, kad turėjom gydytoją, kineziterapeutą, savo medicinos komandą, kuria
treneris pasitiki ir mano, kad ji kompetentinga, tačiau pritaria, kad galbūt tyrimų galėjo būti
daugiau.
Balsavimo nebuvo, sprendimai nepriimami.
NAGRINĖTA:
2 KLAUSIMAS. 2019 pasaulio čempionato aptarimas. D. Pavilionis.
Reikalingi normalūs tyrimai ir mokslininkai, visas pasaulis dirba su medicina, mokslininkais, mes
visi dirbam kaip robotai. Aklas darbas privedė prie išsikvėpimo. Svarbūs santykiai tarp trenerių ir
sportininkų, negalima ateiti, numesti plano ir išeiti, kiekviena komanda turi turėti savo trenerį, turi
būti aiškus planas, vienas treneris su pagalbininku negali važiuoti į stovyklą su penkiomis
komandomis.
Pabrėžiama, kad pasaulio čempionate Lince buvo neakredituoti trys treneriai, komandos vadovas,
papildomai akredituoti sportininko tėvai, kodėl taip buvo?
Dėl konsultanto G. Postiglione ataskaitos, ji nėra detali. Ar pateiktą ataskaitą galime vadinti
ataskaita? Mokėdami didelius pinigus manau turime teisę paprašyti detalios ataskaitos, atrankos
sistemos.
I. Daukantienė atsakė dėl akreditacijų, kad tai yra e-sistema, kuri turi terminus iki kada galima
akredituoti asmenis. Per tą pačią sistemą paraiškos yra paduodamos likus dviem savaitėm iki
regatos, o akreditacija likus mėnesiui iki regatos. Sprendimo kas vyksta į čempionatą, kaip ir VK
posėdžio nebuvo. Likus dviem savaitėm iki čempionato dar vyko diskusija kokie treneriai vyks.
Vieno sportininko tėvai kreipėsi prieš keletą mėn., todėl jokios problemos nebuvo padaryti
akreditacijas. Reikėtų prisiimti atsakomybę dėl nekviestų Vykdomojo Komiteto posėdžių ir, kad
be jokio VK patvirtinimo prezidentas pats pasiskyrėte vadovu ir išvakarėse išvažiavo. Pabrėžtina,
kad siūlytas į darbotvarkę įtraukti klausimas dėl Pasaulio, Europos čempionatų,

įvairių amžiaus grupių komandų ir vadovų patvirtinimo buvo išbrauktas, nors yra būtinas, norint
gauti 2020 valstybės biudžetinių lėšų asignavimus.
M. Griškonis išsakė savo nuomonę, jam asmeniškai nepatiko, kad komanda buvo padalinta į dvi
dalis ir gyveno atskirai, siūloma ateityje taip nedaryti.
A. Mileška pasisakė, kad čempionato analizė yra daroma dabar posėdžio metu, ji turėtų būti
pateikta po čempionato, komunikacija yra pablogėjusi tarp VK narių, administracijos, tarp
trenerių.
M. Masilionis patikslino, kad ataskaita buvo padaryta trijų savaičių laikotarpyje po čempionato.
Balsavimo nevyko. Sprendimai nepriimti.
NAGRINĖTA:
3 KLAUSIMAS. Situacijos, susidariusios olimpinėje rinktinėje aptarimas. D. Pavilionis
Rinktinė susirinko po čempionato, daug kas atsisakė dirbti su M. Masilioniu, buvo susirinkusi
visa rinktinė ir treneris, išklausėme visus sportininkus. Po šio susirinkimo prezidentas sulaukė
skambučio iš konsultanto G. Postiglione su klausimu, kokią teisę prezidentas turi sukviesti
rinktinę ir atskirai kalbėtis? Manau turiu teisę, kol dar esu prezidentas, galiu susirinkti ir su
rinktine kalbėtis. Ne paslaptis, kad Saulius Ritter pasiprašė treniruotis su T. Valčiuku, kiti prašė
dar K. Keblio pagalbos ir kitų trenerių. Sportininkai pareiškė, kad nenori važiuoti į stovyklą į
Graikiją. Todėl po to paprašiau konsultanto, kad būtų pateikta aiški ataskaita ir detalus planas
kitiems metams. Suradau mokslininkus, kad planą galėtume susieti su medicina. Parašiau, kad
rinktinė į Graikiją nenori vykti, kad kviečiam jį atvykti į Lietuvą ir treniruoti čia, nes dar geros
oro sąlygos. Po to gavau atsakymą iš konsultanto, kad jei jį laikau Lietuvos irklavimo problema,
galiu imti viską į savo rankas. Nežinau ar čia normalus bendravimas, plano taip pat negavau.
Džiaugiuosi, kad yra trys įgulos kurios gavo kelialapius į Olimpines Žaidynes, bet ką daryti su
kitais, kyla klausimas kodėl treneris paliko dalį sportininkų ir išvyko į stovyklą Graikijoje.
M. Masilionis patikslino, kad buvo du susirinkimai, į vieną iš jų jis nebuvo pakviestas. Antrame
nebuvo pagrindinių sportininkų, Mildos, Sauliaus, Mindaugo. Su K. Kebliu ir E. Balčiūnu buvo
nutarta, kad sportininkai važiuoja į Graikiją. M. Masilionis išvažiavo su Milda ir dar dviem
sportininkais. Važiuoti į Graikiją jo manymu buvo geras sprendimas dėl sąlygų. Buvo keletas
žmonių, kurie į Graikiją nenorėjo važiuoti, bet ir buvo sutarta, kad jie lieka Lietuvoje.
A. Mileška siūlo suburti kelių asmenų grupę, kuri priimtų galutinius sprendimus, kas kur turi
treniruotis, važiuoti į stovyklas.
E. Daukantas pritaria, kad kiekvienas turi turėti savo rolę, darbas turėtų būti aiškus, treniruočių
planai turi būti patvirtinami vyr. trenerio ir kitų trenerių bendrai, o VK turi ieškoti, kaip nuvykti ir
rūpintis kitais organizaciniais dalykais.
M. Griškonis siūlo, kad būtų žmonės, tiksliai įsitraukę į veiklą, galėtų būti prezidentas, vyr. treneris
ir E. Balčiūnas.
D. Pavilionis pasiūlė grupės sudarymo klausimą ir klausimą dėl generalinės sekretorės darbo
nukelti į posėdžio pabaigą.
NAGRINĖTA:
5 KLAUSIMAS: 2020 metų irklavimo rinktinių pasirengimo ir atrankos plano
pristatymas. M. Masilionis.

M. Masilionis pristatė 2020 m. irklavimo rinktinių pasirengimo ir atrankos planą. Paminėta, kad
sėkmės atveju po Pasaulio taurės I-o etapo jau galėtume matyti įgulas, kurios važiuoja į Olimpines
žaidynes, vėliausiai galėtų būti antras Pasaulio taurės etapas, jei iš vienų varžybų nepavyktų
susidaryti konkrečios nuomonės. Pabrėžiama, kad treneris nematė dar nei vienos šalies, kuri anksti
jau žinotų savo įgulas.
Prezidentas tikslinasi, ar bus suvaldytas pasirengimas, nes formos pikas bus skirtingu metu, ar yra
numatyti skirtingi pasirengimai?
M. Masilionis ir T. Valčiukas patikslino, kad sausio-kovo mėnesiais yra numatytas bendras
pasirengimas, o vėliau jau atsižvelgiant į rezultatus yra apgalvotas visiems individualus.
M. Griškonis kreipėsi į visus, dėl susidariusios dabartinės situacijos su prašymu, kad iki Olimpinių
žaidynių būtų palikti tie patys planai, dalis nenori dirbti su M. Masilioniu, bet galima pasirengimui
priskirti ir daugiau trenerių, kurie dirbtų kartu. Tikėtina, kad be konsultanto G. Postiglione M.
Masilionis vienas nesuvaldys visos situacijos, pasiūlyta konsultanto paslaugas palikti.
NAGRINĖTA:
6 KLAUSIMAS. 2020 metų irklavimo jaunimo ir jaunių rinktinių kandidatų pasirengimo
plano pristatymas. K. Keblys.
Jaunių pasiruošimui kitiems metams yra numatyta kiekvieną mėnesį savaitės stovykla, jeigu bus
finansų ir galimybių, yra numatyti penki testavimai. Dar nėra aprašo, bet mano siūlymas būtų kad
bent trijuose iš penkių būtų dalyvauta. Kiek bus vertų, bandysime visus laikyti stovyklose, nuo
birželio 15d. numatyta stovykla Trakuose, įskaitant „Gintarinius irklus“ ir per „Lietuvos
čempionatą“ vykdyti antrąją atranką kartu su čempionatu arba padaryti atskirą. Rudenį norėtųsi
tęstinumo, kad būtų galima per mėnesį skirti po savaitę stovyklai.
A. Mileška pabrėžė, kad nėra trenerių aprašo, kurį sekantiems metams reikėtų pasirengti, nes be
aprašo bus sunku dirbti. Numatyti, kad po varžybų būtų parengta ataskaita, analizė, pristatyta
Vykdomajam komitetui ar visuomenei, toks aptarimas bendras po kiekvienų varžybų, o ne metų
pabaigoje.
NAGRINĖTA:
12 KLAUSIMAS. Naujų LIF narių priėmimas.
Prisistatė atstovai iš Ritterio sporto akademijos ir sporto klubo “Vilniaus regata”.
VIENBALSIAI BALSUOTA IR NUTARTA:
- Ritterio sporto akademiją priimti į LIF narius;
- Sporto klubą “Vilniaus regata” priimti į LIF narius.
NAGRINĖTA:
7. Dėl suaugusių rinktinės maistpinigių padidinimo nuo 2020 01 01. M. Griškonis
M. Griškonis pristatė, kad sporto įstatymas patvirtino maistpinigių padidinimą iki 38 eurų, o
sportininkai gauna 18 eurų. Tuo labiau sumažintos stipendijos. Baidarių kanojų federacija
maistpinigius didina, siūloma pasikliauti jų sistema ir su E. Balčiuno pagalba pritaikyti sistemą
irklavimo federacijoje.
E. Balčiūnas patvirtino, kad baidarių federacija pasidarė sistemą atsižvelgiant į sportininkų
rezultatus ir valstybinių stipendijų mokėjimo tvarką. Klausimas iškeltas laiku, tačiau reikia viską
apskaičiuoti ir pritaikyti irklavimo federacijoje.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU:
Sudaryti visas sąlygas, kad maistpinigiai sportininkams didėtų ir parengti maistpinigių
diferencijavimo sistemą.

NAGRINĖTA:
9 KLAUSIMAS. Dėl starto mokesčio rinkimo teisėtumo.
Pasisakė L. Šližauskienė pristatydama starto mokesčio rinkimo tvarką, nuo kada ir kodėl jis
nuspręstas rinkti. A. Mileška teigia, kad pretenzijų teisėjams nėra, konferencija nustatė mokesčio
dydžius, baudas. Šiuos mokesčius moka visi LIF nariai ir moka į teisėjų asociacijos sąskaitą, todėl
iškyla klausimas, kodėl negalima mokėti tiesiogiai federacijai, kuri vėliau sumoka teisėjams už
suteiktas paslaugas. Šiandien dienai pinigų rinkimas į teisėjų asociacijos sąskaitą atrodo neteisėtas
ir L. Mileška siūlo pasikonsultuoti su teisininkais.
R. Gėgžnas patvirtino, kad atsižvelgiant į L. Šližauskienė pateiktą pinigų „suvaikščiojimo“
schemą, viskas atrodo teisėtai.
Balsavimo nebuvo.
NAGRINĖTA:
10 KLAUSIMAS. Dėl sutarties nutraukimo su komunikacijos įmone.
Prezidentas informavo, kad viešai prieinamoje informacijoje yra matoma, kad Lietuvos irklavimo
federacija dar nėra nutraukusi komunikacijos sutarties ir, kad matoma suma trijų metų laikotarpiui
yra 349 560,51 eurų, nors buvo teigiama, kad numatyta suma trims metams buvo apie 116 tūkst.
eurų, prašoma paaiškinti.
I. Gruodytė, kuri buvo atsakinga už viešojo pirkimo komunikacijos paslaugoms dokumentų
tvarkymą, informavo, kad po konferencijos, kurioje buvo nespręsta nutraukti komunikacijos
paslaugų sutartį, buvo susisiekta su įmone, kuri konsultuoja teisiniais klausimais ir jie
rekomendavo, kol kas sutarties nenutraukti, nes ji pasirašyta metams, geriau tiesiog neužsakyti
jokių paslaugų ir likus mėnesiui iki sutarties termino pabaigos (sutartis pasirašyta lapkričio 22 d.)
informuoti įmonę, kad sutartis nebus pratęsiama. Taip ir buvo padaryta, spalio mėnesį išsiųstas
raštas, kad Lietuvos irklavimo federacija sutarties nepratęs. Dėl matomos 349 560,51 EUR sumos
I. Gruodytė informavo, kad pasiaiškins su konsultuojančia įmone, tikėtina, kad yra įsivėlusi
techninė klaida, nes suma trims metams, kaip ir minėta buvo numatyta apie 116 000 eurų.
.
Balsavimo nebuvo.
NAGRINĖTA:
11 KLAUSIMAS. 2024 m. Europos čempionato paraiškos teikimo klausimas.
I. Daukantienė informavo, kad administracija gavo užduotį paruošti paraiškos teikimo (bido)
medžiagą 2024 m. Europos irklavimo čempionato organizavimui Trakuose. Norint pateikti
paraišką, reikia sumokėti 10 000 EUR. Pateikiant paraišką reikalingas garantas iš valstybės, jog
bus suteiktas reikalingas finansavimas regatai surengti, kurio šiuo metu federacija neturi ir tikrai
neturės, nes paraiškos teikimo terminas baigiasi rytoj. Šiuo metu jau yra prarasta 50 000 EUR,
skolą FISA įsipareigojome grąžinti kitais metais sausio-vasario mėn. Konferencijos patvirtinimo
mokėti pinigus negalus finansavimo- nebuvo, bet jie buvo sumokėti.
I. Daukantienė priminė, kad sporto rėmimo fondo lėšos dar nebus skiriamos 2024 metams, tačiau
S. Smailys patikino, kad tikrai bus jau skirstomos.
BALSUOTA: dėl 2024 m. Europos čempionato paraiškos teikimo (6 – už; 2 – susilaikė).
BALSŲ DAUGUMA NUTARTA: paraišką teikti.
NAGRINĖTA:

14 KLAUSIMAS. Trenerio Tomo Valčiuko atlyginimo patvirtinimas.
Pasiūlyta lygiuotis į kitiems antraeilininkams treneriams mokamą atlyginimą, skaičiuojant
įdarbinimą nuo spalio 1 d. Po to kai treneris kovo 1d. pereis dirbti didesniu krūviu, atlyginimo
dydį peržiūrėti.
VIEBALSIAI PRITARTA: Pritarti T. Valčiuko įdarbinimui ir numatytos algos (kaip ir kitiems
antraeilininkams treneriams mokėjimo).
NAGRINĖTA:
15 KLAUSIMAS. Trenerio A. Lavicko prašymas dėl brolių Stankūnų pusmečio mokslo
LSU apmokėjimo.
Diskutuota dėl mokslo apmokėjimo, kad visiems turėtų būti lygios galimybės ir paruoštas
reglamentas, pagal kurį būtų apmokama už mokslą, iki šiol tokios praktikos nėra, ir visi studijavę
sportininkai mokėjosi už mokslą patys.
BENDRU SUTARIMU NUTARTA: nefinansuoti.
NAGRINĖTA:
16 KLAUSIMAS. Ž. Gališanskio prašymas dėl stipendijos.
Pristatyta, kad Ž. Gališanskis į rinktinę pakliuvo vėlai ir šiuo metu vienintelis iš rinktinės negauna
stipendijos. Siūloma skirti 400 EUR stipendiją nuo 2020 m. sausio iki gegužės mėn., vėliau
persvarstyti pagal sportininko pasiekimus.
BALSUOTA: dėl 400 EUR skyrimo (8 – už).
VIENBALSIAI NUTARTA: skirti Ž. Gališanskiui 400 EUR/mėn. stipendiją nuo 2020 m.
sausio iki gegužės mėn.
NAGRINĖTA:
13 KLAUSIMAS. 2020 metų LIF regatų ir renginių kalendoriaus projekto pristatymas.
Pristatytas 2020 m. LIF renginių kalendoriaus projektas. A. Mileška pasisakė, kad ateičiai būtų
vertinga organizuoti klubų čempionatus. Iškeltas klausimas, kur vykdyti Lietuvos jaunučių ir
jaunimo irklavimo čempionatą, Trakuose ar Šiauliuose).
BALSUOTA:
Dėl Lietuvos jaunučių ir jaunimo irklavimo čempionato vykdymo Trakuose (6 – už, 2 –
susilaikė).
NUTARTA:
Patvirtinti 2020 m. LIF regatų ir renginių kalendorių;
Lietuvos jaunučių ir jaunimo irklavimo čempionatą vykdyti Trakuose.
NAGRINĖTA:
17 KLAUSIMAS. Finansiniai klausimai ir sąnaudų apžvalga.
BALSUOTA:
dėl M. Juškevičiaus prašymo mokėti PSD. Sąnaudos 40 eur/mėn. (8 – už)
NUTARTA: padengti M. Juškevičiaus PSD išlaidas.
BALSUOTA:
dėl M. Griškonio vykimo į Filadelfiją ir S. Ritter, M. Griškonio stovyklos JAV išlaidų
padengimą (7 – už, 1 – suslaikė).
NUTARTA: padengti M. Griškonio vykimo į Filadelfiją ir S. Ritter, M. Griškonio stovyklos
išlaidas.

BALSUOTA:
Dėl išlaidų už olimpiečių apgyvendinimą su antromis pusėmis Danės regatos metu apmokėjimo
(5 – už, 1 – prieš, 2 – susilaikė)
NUTARTA: apmokėti sąskaitą už olimpiečių apgyvendinimą su antromis pusėmis Danės
regatos metu.
NAGRINĖTA:
finansinė parama A. Čikotui, skirta ligos gydymui.
NUTARTA BENDRU SUTARIMU: pervesti sumą, nuo kurios dar neskaičiuojamas GPM ir
persiųsti visai bendruomenei laišką su rekvizitais, kad prisidėtų visi galintys.
NAGRINĖTA:
Išlaidos už olimpinės rinktinės papildomą maitinimą (sudubliuoti maistpinigiai ir maitinimas) ir
Ivetos vardu išrašyta sąskaita.
NUTARTA: už olimpinės rinktinės maitinimą pateikti sąskaitą tiems, kurie valgė pagal turimą
sąrašą arba išskaičiuoti iš maistpinigių, padengti Ivetos vardu išrašytą sąskaitą.
.
NAGRINĖTA:
Lietuvos studentų asociacija prašymas kartu su LIF žiemos čempionatu uždarose patalpose
vykdyti ir Lietuvos studentų čempionatą.
VIENBALSIAI NUTARTA: kartu su LIF žiemos čempionatu uždarose patalpose vykdyti ir
Lietuvos studentų čempionatą.
NAGRINĖTA:
8 KLAUSIMAS. Dėl 2018-2019 m. Federacijos finansinės veiklos peržiūros
R. Gėgžnas priminė, kad seniau federacijos veiklą tikrino revizorius, galvojant apie skaidrumą ir
aiškumą federacijoje, pasiūlyta samdyti įmonę, kuri užsako veiklos audito ir kitas operacijas,
pasižiūri įmonės finansinę veiklą ir pateikia pastabas. Preliminariai tokios paslaugos kainuoja
apie 1000 eur.
T. Valčiukas pasiteiravo ar federacijoje nėra vykdomas auditas?
I. Daukantienė informavo, kad 2018 metais yra atliktas LIF auditas ir patvirtintas konferencijoj ir
priduotas Registrų centrui, yra viešas. I. Daukantienė paprašė paaiškinti kaip forminamas toks
auditas, ar tai „audito auditas?“.
E. Daukantas pastebėjo, kad jau, baigiantis Olimpiniam ciklui, logiška būtų atlikti ne atskirų
laikotarpių, o sąnaudų peržiūrą nuo 2016 metų, tačiau jai paprieštarauta, jog ji netikslinga.
R. Gėgžnas: tokia praktika, apie kurią minėjau yra labai populiari įmonėse. 2019 metais būtų
gerai peržiūrėti sąnaudas ir atlikti auditą.

BALSUOTA:
Dėl įmonės samdymo auditui atlikti (8 – už).
NUTARTA:
- Samdyti įmonę, kuri atliks įmonės veiklos auditą;
- R. Gėgžnas pateiks kelis įmonių variantus, kurios atlieka minėtas paslaugas.
NAGRINĖTA:
Grįžtama prie 3 klausimo, dėl grupės sudarymo, kuri priims galutinius sprendimus dėl rinktinės
pasirengimo ir varžybų:
BALSUOTA:
Dėl grupės sudėties, kurioje siūlomas prezidentas D. Pavilionis, vyr. treneris M. Masilionis ir E.
Balčiūnas (6 – už, 2 – susilaikė)
BALSŲ DAUGUMA NUTARTA:
- grupę sudaro prezidentas D. Pavilionis, vyr. treneris M. Masilionis ir E. Balčiūnas.
NAGRINĖTA:
18 KLAUSIMAS. Dėl teisingo meistrų išlaidų kompensavimo (3 galimybės bei būsimos
tvarkos įteisinimo).
R. Gėgžnas pristatė, kad gavo informaciją apie meistrų ataskaitą, gautą iš komisijos pirmininkės
V. Šatienės, kurioje yra prašoma kompensuoti 8220 EUR už meistrų dalyvavimą meistrų
varžybose užsienyje. Siūloma kompensuoti nebent valčių nuomą ir starto mokestį, bet ne
dienpinigius, arba kompensuoti visiems vienodą sumą 300 EUR (atsižvelgiant į mažiausią
prašomą sumą ataskaitoje).
A. Lingienė pabrėžė, kad kompensavus vieną kartą bus prašoma kiekvienais metais, taip pat prašo
IK 8+ išbraukti iš šio sąrašo, nes prieštarauja jų klubo filosofijai. Sporto meistrų asociacija “Penki
žiedai” žadėjo kažkiek padengti, galima skirti naujametiniam vakarui vertingesnes dovanas
E. Daukantas: pabrėžė, kad turime tris šaltinius iš kur gaunami pinigai ir lėšų numatytų tam
tikslui nebuvo, o rėmėjų lėšų nėra.
S. Smailys papildė, kad kiekvienas rajonas turi savo savivaldybės fondą ir pagal tai
kompensuojamos pavyzdžiui Birštone dalį meistrų išlaidų. Tai yra parama daugiau moralinė, ne
finansinė.
I. Daukantienė informavo, kad šiuo metu biudžete yra likę 18 000 kurių reikia atlyginimams,
komunaliniams mokesčiams. Biudžeto lėšos negali būti naudojamos meistrų išlaidų
kompensavimui. Iš Olimpinio komiteto gaunamos lėšos skirtos dideliam meistriškumui- olimpinės
rinktinės OŽ pasirengimui užtikrinti.
BENDRU SUTARIMU NUTARTA:
- išlaidų nekompensuoti, esant galimybei naujametinio vakaro metu skirti vertingesnes
dovanas.
NAGRINĖTA:
4 KLAUSIMAS. Generalinės sekretorės darbo aptarimas
Prezidentas D. Pavilionis prašo paaiškinti, kodėl nebuvo laiku pateiktas ankstesnio VK posėdžio
protokolas ir neįregistruoti naujai išrinkti VK nariai. Kodėl generalinės sekretorės nebuvo darbe š.
m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos čempionato metu, o jam pasiteiravus, kur ji yra, buvo gautas

laiškas, kad tai ne jo reikalas. Pristatytas dokumentas iš tarnybinės etikos komisijos, jos
rekomendacijos yra, kad biudžetinėje įstaigoje neturėtų būti sutuoktinių. Paminėta, kad dar nėra
paruoštas generalinės sekretorės darbo aprašas.
E. Daukantui paprašius etikos komisijos dokumento ir suformuluoto komisijai paklausimo, D.
Pavilionis atsakė, kad paduos jį po posėdžio.
I. Daukantienės buvo paaiškinta, kad teikiama informacija yra klaidinga,- protokolas buvo išsiųstas
el. paštu prezidentui pasirašymui, bet pasirašymo buvo laukta labai ilgai iš pačio pusės, o ne
sekretorės. Taipogi, prezidentas minėtą protokolo projektą, nusiųstą derinimui, nusivežęs į
„Registrų centrą“ bandė registruoti naujus VK narius pats, ir kaip minėjo gegužės mėn. posėdyje,
sėkmingai užregistravo. Pirmojo VK posėdžio metu kilo diskusija ir nuostaba, jog tai buvo
padaryta be parašų. Vėliau išaiškėjo, kad dėl tos priežasties įregistravimas neįvyko ir posėdyje
balsavę nariai nebuvo įteisinti Registrų centre tam laikui, todėl ir VK posėdžiai laikytini neteisėti.
I. Daukantienė taip pat priminė, jog yra jo paties pasirašytas VK protokolas patvirtinantis, kad
prezidentas būtent taip ir informavo, jog nauji nariai jau užregistruoti (užfiksuota gegužės 13 d.
protokole).
Kitu klausimu - š. m. rugpjūčio 16-18 d. dienomis buvo parašytas laisvadienių užskaitymo
prašymas buhalterijai, ir darbo tabelyje pažymėtos. Priminta, kartu su Tarptautinės irklavimo
federacijos (FISA) meistrų komisija generalinė sekretorė atliko skirtas FISA užduotis, o
prezidentas žodžiu buvo informuotas. Taip pat buvo paminėta, kad FISA komisijos nariai neša ir
finansinę naudą federacijai, o federacija linkusi vienus finansuoti apmokant tūkstantines kelionės
išlaidas, o kitiems priekaištauti, jog imami laisvadieniai ir nedalyvaujama „Lietuvos čempionate“.
I. Daukantienės teigimu minėtų prezidento grubių parašymų nebuvo, tačiau jei prezidentas
sugebės juos parodyti, ji sutinka viešai atsiprašyti.
E. Daukantas pabrėžė, kad praėjusio posėdžio metu buvo suburta komisija paruošti direktorato
darbo aprašui sukurti. Iš kitų komisijos narių jokių pasiūlymų ir iniciatyvos nesulaukė, pats aprašo
nerengė, nes jo teigimu iškiltų konfliktas, jei paruoštų vienas.
I. Daukantienė paminėjo, kad labai norėtų sulaukti pareigybinių instrukcijų, kurios tiksliai
apibrėžtų ne tik pareigas, bet ir teises.

Pirmininkaujantis Dainius Pavilionis

Sekretorė Iveta Gruodytė

