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2019 M. LIF EILINĖS – RINKIMINĖS KONFERENCIJOS  

PROTOKOLAS 

2019 m. kovo 29 d. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Procedūriniai klausimai: konferencijos sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos 

patvirtinimas, pasisakymo laiko, klausimų – atsakymo reglamento patvirtinimas, mandatinės 

komisijos pranešimas; 

2. 2018 m. darbų apžvalga ir veiklos ataskaitos tvirtinimas; 

3. 2018 m. finansinės ataskaitos ir audito akto tvirtinimas; 

4. Dėl FISA renginių Lietuvoje organizavimo ir dalyvavimo konkurse: 

a. 2021 m. – pasaulio jaunių irklavimo čempionato; 

b. 2022 m. – pasaulio taurės III etapo; 

c. 2023 m. – pasaulio suaugusiųjų čempionato; 

d. 2024 m. – pasaulio meistrų irklavimo regatos. 

5. Dėl 2019 m. LIF veiklos programos patvirtinimo; 

6. 2019 m. LIF biudžeto projekto tvirtinimas; 

7. LIF įstatų papildymas; 

8. LIF VK narių rinkimai; 

9. Supažindinimas su LIF varžybų reglamentu; 

10. Stojamojo ir LIF nario mokesčio patvirtinimas 2020 metams.  

 

1 KLAUSIMAS. Procedūriniai klausimai: konferencijos sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos 

patvirtinimas, pasisakymo laiko, klausimų – atsakymo reglamento patvirtinimas, mandatinės 

komisijos pranešimas. 

NAGRINĖTA: 

Mandatinė komisija, susidedanti iš pirmininkės Laimutės Šližauskienės, Mato Taparausko ir 

Viktoro Peškausko, konstatavo, kad iš 22 LIF narių, LIV VK sprendimu balso teisę turinčių narių yra 

19. Konferencijoje užsiregistravo ir dalyvauja visų 19-os balso teisę turinčių LIF narių atstovai. Balso 

teisės neturinčių (suspenduotų) LIF narių atstovų, dalyvaujančių konferencijoje – 2 atstovai. 
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Vadovaujantis LIF Įstatų 7.1 papunkčiu, kadangi konferencijoje dalyvauja daugiau nei ½ LIF narių, 

konferencija yra teisėta.  

Mandatinės komisijos pirmininkė L. Šližauskienė po mandatinės komisijos pranešimo 

informavo, kad nusišalina nuo 7 klausimo nagrinėjimo, kaip viena iš LIF VK narių rinkimuose 

dalyvaujančių asmenų. 

R. Žakas kreipėsi į LIF prezidentą D. Pavilionį ir LIF konferencijoje dalyvaujančius LIF narių 

atstovus, informuodamas, jog jo atstovaujamas LIF narys (Lietuvos irklavimo klubo fondas (toliau – 

LIKF)) yra sumokėjęs LIF nario mokesčius iki LIF konferencijos ir prašė atspenduoti LIKF bei 

suteikti jam balsavimo teisę LIF konferencijoje.  

D. Pavilionis sutiko su R. Žako argumentais, paaiškino, jog įvyko administracinė – techninė 

klaida ir LIKF turėtų būti atspenduotas. Mandatinės komisijos nariai priminė, jog remiantis LIF 

įstatais, teisė spręsti dėl LIF narių turinčių balso teises konferencijoje yra suteikta tik LIF VK, todėl 

nesant LIF VK sprendimo LIKF negali būti atspenduotas. 

D. Pavilionis pasiūlė LIF konferencijai balsuoti dėl LIKF atspendavimo. E. Daukantas priminė, 

jog prieš balsuojant reikia išrinkti balsų skaičiavimo komisiją.   

Balsų skaičiavimo komisijai buvo pateikti du kandidatai: Iveta Gruodytė ir Saulius Ritter.  

Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis patvirtinta bendru sutarimu: Iveta Gruodytė ir Saulius 

Ritter. 

Balsuota dėl LIKF narystės LIF atspendavimo: nutarta vienbalsiai 

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

14 4 1 

 

Konferencijos sekretoriaus rinkimai. Pasiūlyta Aušra Lingienė, Inga Daukantienė ir Matas 

Taparauskas. Aušra Lingienė atsisakė sekretoriauti konferencijai, Matas Taparauskas pasisakė, kad 

pritaria Ingos Daukantienės sekretoriavimui.  

Bendru sutarimu sekretore išrinkta Inga Daukantienė. 

Pasisakymo laiko, klausimų-atsakymų reglamento įvedimas. Pasisakymams bendru sutarimu 

skiriama asmeniui po 5 min., vienu klausimu. 

 

2 KLAUSIMAS. 2018 m. darbų apžvalga ir veiklos ataskaitos tvirtinimas. 

LIF VK nariai E. Daukantas, A. Lingienė, K. Butkus, L. Mileška, S. Smailys, M. Masilionis 

ir B. Šakickienė, I. Daukantienė savo veiklas ataskaitas pateikė raštu. 

D. Pavilionis savo veiklos ataskaitą pristatė žodžiu. Pristatyme D. Pavilionis papasakojo 2018 

m. nuveiktus darbus, išskyrė skirtą dėmesį nacionalinės rinktinės narių išlaikymui rinktinėje, apie 

ateityje vykdomus projektus (bendradarbiavimas su LSMU steigiant biomechanikos laboratoriją, 

kartu su R. Gėgžnu gautą finansavimą sportininkų viešbučio statymui Trakų irklavimo bazėje ir kt. 

ruošiant Trakų bazę 2023 m. pasaulio čempionatui), taip pat pristatė vykdomus esamų irklavimo 

bazių rekonstravimo ar statymo darbus. D. Pavilionis pasidžiaugė, kad 2 metų darbas kartu su I. 



Daukantiene ir R. Gėgžnu duoda vaisių, kadangi LR Vyriausybėje yra svarstoma skirti finansavimą 

Pasaulio suaugusiųjų irklavimo čempionato surengimui Lietuvoje.    

Po D. Pavilionio pristatymo buvo skirtas laikas užduoti klausimams LIF VK nariams dėl jų 

veiklos ataskaitų ar nuveiktų darbų. A. Šatas uždavė klausimą dėl 2018 m. LIF konferencijos 

protokolui pateiktos LIF prezidento D. Pavilionio apeliacijos dėl LIF Įstatų priėmimo. D. Pavilionis 

atsakė, jog yra gavęs LIF Apeliacinės komisijos išvadą, kad 2018 m. LIF konferencijoje priimti LIF 

įstatų pakeitimai buvo priimti teisėtai. 

Balsuota dėl LIF veiklos ataskaitos patvirtinimo: pritarta balsų dauguma.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

19 0 1 

 

3 KLAUSIMAS. 2018 m. finansinės ataskaitos ir audito akto tvirtinimas 

Nagrinėta: 

LIF auditą atliekančios įmonės UAB „Verslo erdvė“ direktorė R. Griežė pristatė LIF 

finansinių ataskaitų audito procedūrą bei išvadas. Remiantis atlikto audito išvadomis, konstatuotina 

kad LIF finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra teisinga ir tikra, pažeidimų audituojant 

šias ataskaitas – nenustatyta. 

D. Pavilionis audito kompanijos atstovei uždavė klausimą dėl turto inventorizacijos apskaitos 

atlikimo LTOK perdavus daug turto LIF. R. Griežė paaiškino dėl trumpalaikio turto apskaitos, taip 

pat paaiškino kaip buvo atlikta ilgalaikio turto apskaitos kontrolė. 

Balsuota dėl LIF 2018 m. finansinių ataskaitų ir audito akto patvirtinimo: pritarta 

vienbalsiai.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

20 0 0 

 

4 KLAUSIMAS. Dėl FISA renginių Lietuvoje organizavimo ir dalyvavimo konkurse 

Nagrinėta:  

I. Daukantienė pristatė galimybes ir tikslus dėl FISA renginių organizavimo Lietuvoje: 

a. 2021 m. – pasaulio jaunių irklavimo čempionato; 

b. 2022 m. – pasaulio taurės III etapo; 

c. 2023 m. – pasaulio suaugusiųjų čempionato; 

d. 2024 m. – pasaulio meistrų irklavimo regatos. 

I. Daukantienė pabrėžė, jog nesant valstybės garantui dėl finansavimo, tolimesnių tarptautinių 

FISA renginių organizuoti Lietuvoje neįmanoma dėl didelio lėšų poreikio šiems renginiams. Buvo 

pristatyti galimi scenarijai nelaimėjus teisės organizuoti 2023 m. pasaulio suaugusiųjų čempionato. 

Pirminis lėšų poreikis paraiškos pateikimui – 25 tūkst. Eur. Tolimesnis lėšų poreikis pateikus 

paraiškas šiais metais – 110 tūkst. Eur. Galutinis sprendimas dėl kandidatūros patvirtinimo bus 

priimtas FISA kongrese po pasaulio čempionato. Tuo atveju jei kandidatūra būtų patvirtinta FISA 

kongrese – papildomų įmokų suma siektų dar 100 tūkst. Eur. I. Daukantienė taip pat pabrėžė, kad 



šiais metais reikiamos lėšos yra numatytos LIF 2019 m. biudžete ir negavus finansavimo šioms 

lėšoms padengti, paraiškos teikiamos nebus.  

A. Šatas pateikė nuomonę, kad remiantis praėjusių metų duomenimis, 2024 m. pasaulio 

meistrų irklavimo regatos dalyvių skaičius yra ženkliai per mažas. E. Daukantas paaiškino, jog 

dalyvių skaičius yra planuojamas remiantis paskutinių 10 metų duomenimis, todėl šis skaičius yra tik 

orientacinis. 

A. Stašaitis išreiškė palaikymą LIF vadovybei dėl tarptautinių renginių organizavimo 

Lietuvoje. 

Dėl FISA renginių Lietuvoje organizavimo ir dalyvavimo konkurse balsuota nebuvo – 

klausimas pristatomasis. 

 

5 KLAUSIMAS. Dėl 2019 m. LIF veiklos programos patvirtinimo 

 

Nagrinėta: 

D. Pavilionis informavo, kad medžiaga konferencijai buvo pateikta ir visi turėjo galimybę 

susipažinti, todėl papildomai jos nepristatinėjo.  

I. Daukantienė atkreipė dėmesį, jog LIF konferencijoje pateiktoje medžiagoje yra papildomas 

pataisymas, kadangi po programos patvirtinimo LIF VK 2019 m. kovo 7 d. posėdyje, buvo gautas 

prašymas į programą įtraukti regatą „Vikingų drakonais“ Klaipėdoje Jūros šventės metu.  

R. Karalienė atkreipė dėmesį, kad programoje numatytoje dalyje „Irklavimo sporto 

skatinimas, švietimas, informacija, leidyba ir kvalifikacijos kėlimas“ nėra pateikiama informacija 

apie marketingą ir komunikaciją, nors biudžeto projekte tokios išlaidų eilutės yra įtrauktos ir nėra 

aišku kam numatoma skirti šias lėšas. R. Karalienė informavo, kad jos žiniomis, reklamos agentūra 

siūlo keisti LIF logotipą ir susijusią atributiką, nors tam poreikio nematanti ir mananti, kad toks 

veiksmas turi pinigų pasisavinimo požymių. R. Karalienės teigimu, biudžeto projekte numatytos 

išlaidos geriau būtų skiriamos užsakomųjų straipsnių rašymui ir LIF sportininkų pasiekimų 

populiarinimui. 

D. Pavilionis informavo, jog šis klausimas taip pat buvo svarstomas LIF VK, tačiau į keliamus 

klausimus pateikti atsakymai nebuvo išsamūs ir šį klausimas dėl aktualumo galima diskutuoti toliau, 

konferencijos metu, nagrinėjant LIF 2019 m. biudžeto projekto klausimą. 

E. Daukantas akcentavo D. Pavilioniui dėl vedimo tvarkos, kadangi išklausius pastabas LIF 

2019 m. veiklos planui, nebuvo suteikta galimybė atsakyti. 

I. Daukantienė paaiškino, kad ankščiau siųsta medžiaga, susijusi su LIF logotipo ir susijusios 

atributikos keitimu, buvo pateikta atskiriems LIF nariams, siekiant sužinoti jų poziciją ar toks 

veiksmas (LIF logotipo ir susijusios atributikos) keitimas yra aktualus ir kokia jų nuomonė. Negavus 

palaikymo tokiam veiksmui, šis klausimas toliau nebuvo nagrinėjamas ir nei LIF VK, nei LIF 

konferencijai nebuvo teikiamas. 

K. Butkus pateikė pasiūlymą į LIF 2019 m. veiklos programą, Organizacinės veiklos dalyje 

įtraukti ir Karaliaus Mindaugo meistrų regatą. 

 



 

Balsuota dėl Karaliaus Mindaugo meistrų regatos įtraukimo į LIF 2019 m. veiklos 

programą: pritarta balsų dauguma.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

19 0 1 

 

Balsuota dėl LIF 2019 m. veiklos programos patvirtinimo: pritarta vienbalsiai.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

20 0 0 

 

6 KLAUSIMAS. 2019 m. LIF biudžeto projekto tvirtinimas 

Nagrinėta:  

K. Butkus pristatė informaciją apie marketingo ir komunikacijos paslaugos viešą pirkimą, šio 

pirkimo rezultatą. Po pirkimo buvo sudaryta sutartis su viešąjį pirkimą laimėjusia įmone metams, su 

galimybe pratęsti sutartį iki trejų metų. Maksimali sutarties kaina – 116 tūkst. Eur (už visus 3 metus) 

yra numatyta biudžete ir galutinis sprendimas dėl išleistinos sumos gali būti priimtas konferencijos 

metu koreguojant biudžeto projektą. 

K. Butkus pateikė informaciją, kad po viešojo pirkimo, laimėjusi įmonė LIF VK pateikė 

komunikacijos ir LIF veiklos viešinimo veiksmų planą bei strategiją. Šioje strategijoje taip pat buvo 

pateiktas pasiūlymas ir atnaujinti LIF skiriamuosius ženklus (LIF logotipą bei susijusią atributiką), 

kuriuos aptarė nagrinėjant 5 klausimą. K. Butkus taip pat atkreipė dėmesį, jog viešinimo bei 

marketingo paslaugos turi būti išnaudojamos irklavimo, kaip sporto šakos, populiarinimui. 

D. Pavilionis viešai konferencijai uždavė klausimą ar per 2018 m. viešai publikuoti straipsniai 

atspindėjo irklavimo dvasią ar vis dėlto buvo skirti pinigų įsisavinimui ir straipsnio parašymui. 

R. Karalienė pabrėžė, kad numatoma išlaidų suma yra neadekvačiai didelė, o gaunama kokybė 

neatitinka išleidžiamų pinigų. 

D. Pavilionis paantrino R. Karalienei, kad 2018 m. išleisti straipsniai apie LIF veiklą ir 

sportininkų pasiekimus buvo nekokybiški (supainiojami žodžiai, cituojami sportininkai ar LIF 

prezidentas, nors nebuvo klausimi), ir dėl prastos straipsnių kokybės, jų nebesiima platinti naujienų 

agentūros. 

M. Griškonis akcentavo, kad išleidžiamų pinigų suma per didelė ir vietoj to, šie pinigai galėtų 

būti skiriami finansuoti sportininkams (jų aprangai). Kaip alternatyvą M. Griškonis pasiūlė anuliuoti 

sudarytą sutartį dėl marketingo ir viešinimo paslaugų ir vietoj to, pasamdyti už marketingą atsakingą 

asmenį LIF. 

I. Daukantienė pakomentavo, jog 2018 m. LIF konferencijos sprendimu buvo numatyta  

2018 m. viešinimo ir komunikacijos paslaugoms skirti ir išleisti 48 tūkst. Eur. Iš kurių buvo faktiškai 

buvo išliesti 2018 metams 24 tūkst. Eur. Iš šių 24 tūkst. Eurų 6 tūkst.  buvo skirti Lietuvos Čempionato 

bei Gintarinių irklų marketingui naudojant banerines sistemas didžiuosiuose naujienų portaluose, o 

likusi 18 tūkst. Eur suma per metus buvo skirta komunikacijos strateginiam planui vykdyti, FB 

komunikacijai, straipsniams užsakyti ir kt. projektams vykdyti. Išliestas  trečdalis numatytų lėšų. 



Dėl atskiro žmogaus samdymo straipsnių rašymui bei viešinimui I. Daukantienė priminė, kad 

ankščiau, iki LIF konferencijos sprendimo šią paslaugą pirkti, buvo samdomi žmonės, tačiau šie 

žmonės nepasiteisino. 

M. Statkus taip pat atkreipė dėmesį, jog samdomas sporto žurnalistas gali parašyti straipsnį, 

tačiau jo paslaugos neapims straipsnių viešinimo paslaugos, todėl parašyti straipsniai nebus išviešinti. 

I. Daukantienė dar kartą pažymėjo, jog sutartyje numatyta 116 tūkst. Eur suma nėra 

įsipareigojimas ją išleisti ir galutinė mokama suma priklausys tik nuo užsakytų paslaugų poreikio, 

kokias paslaugas galutinai LIF konferencija nuspręs pirkti.  

D. Pavilionis akcentavo, kad sutartis su marketingo ir viešinimo paslaugas teikiančia įmone 

buvo pasirašyta be LIF VK žinios. I. Daukantienė atsakė, kad sutartis LIF įstatų nustatyta tvarka yra 

pasirašoma materialiai atsakingo LIF darbuotojo. 

E. Maščinskienė įsiterpė, jog nėra gerbiamas LIF prezidentas (jam nesuteikiama informacija, 

sutartys pasirašomos be jo žinios ir t.t.), LIF sportininkai nėra aprūpinti jiems reikiamu inventoriumi 

(sportininkai vaikšto apiplyšę, neturi tinkamos avalynės), nors pinigus ir žinomumą užtarnavo būtent 

sportininkai. Tokia situacija tik atneša gėdą. 

E. Daukantas pažymėjo, jog nepatvirtinus biudžeto, jame numatytos lėšos negalės būti 

panaudotos. Taip pat pateikė pasiūlymą, kad nenumačius išlaidų reklamai, šias išlaidas ar jų dalį 

nukreipti specialisto nusamdymui. Nenumačius išlaidų eilutės darbuotojo samdymui, jam nebus 

galima apmokėti atlyginimo. 

D. Raišutis pasisakė, kad specialisto nusamdymui nėra būtini darbo santykiai. Šios paslaugos 

gali būti gaunamos autorinėmis teisėmis. 

A. Lavickas akcentavo, kad iki šiol spaudoje nėra kalbama apie sportininkų trenerius. 

Buvo pateiktas pasiūlymas balsuoti dėl M. Griškonio pasiūlymo nutraukti sudarytą 

marketingo ir viešinimo paslaugų sutartį, o numatytas lėšas skirti specialisto samdymui bei 

internetinės svetainės administravimui, tačiau balsavimas neįvyko (konferencijos pirmininkas 

neinicijavo balsavimo procedūros).  

E. Daukantas uždavė klausimą dėl LIF 2019 m. biudžete numatytos išlaidų eilutės „Meistrų 

dalyvavimas WC“. D. Pavilionis paaiškino, kad ši eilutė buvo įtraukta į biudžetą jo teikimu, siekiant 

paremti Lietuvos meistrų dalyvavimą pasaulio meistrų irklavimo čempionate. 

D. Raišutis dėl tos pačios biudžeto eilutės taip pat uždavė klausimą, kad nors biudžete išlaidos 

yra numatomos, LIF veiklos programoje jokie veiksmai nėra numatyti. D. Pavilionis paaiškino, 

atsižvelgiant į ateities perspektyvas jog pakrančių irklavimas galimai bus įtrauktas į olimpinių rungčių 

irklavimą, šios išlaidos yra numatytos su galimybe įsigyti vieną ar dvi pakrančių irklavimui skirtas 

valtis bei šios irklavimo krypties išbandymui ir galimam kultivavimui Klaipėdoje.  

L. Mileška pasiūlė biudžete skirti lėšų suorganizuoti sporto stovyklas šalies miestuose 

sportuojantiems perspektyviems sportininkams (jaunučių ar jaunių amžiaus grupėms). 

A. Striška pasiūlė padidinti sportininkų dalyvavimui Europos jaunių irklavimo čempionate 

skirtas lėšas iki 20 tūkst. Eur. Kadangi klausimas susijęs su sportininkų atranka į Europos ir Pasaulio 

jaunių irklavimo čempionatams, A. Striškos pasiūlymui dėl papildomų lėšų skirti iš anksto buvo 

nepritarta.  



Bendru sutarimu buvo nuspręsta leisti LIF VK perskirstyti lėšas tarp atskirų eilučių numatytas 

Olimpinės pamainos, jaunimo ir jaunių rinktinės finansavimui, tačiau neviršijant bendros sumos.  

A. Šatas pateikė pasiūlymą, kad kitais metais organizuojant konferenciją būtų patvirtinama ir 

atrankos į nacionalinę rinktinę schema.  

Balsuota dėl pakoreguoto 2019 m. LIF biudžeto projekto patvirtinimo: pritarta 

vienbalsiai.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

20 0 0 

 

7 KLAUSIMAS. LIF įstatų papildymas 

Nagrinėta:  

I. Daukantienė pristatė konferencijai pateiktą LIF įstatų papildymo projektą. Papildymo 

projektas buvo parengtas atsižvelgiant į LR Sporto įstatymo reikalavimus dėl vadovų rotacijos 

(vykdomojo komiteto narių). LIF VK priėmė sprendimą kad LIF VK narių skaičius galėtų būti 

limituojamas iki 3 kadencijų. I. Daukantienė pažymėjo jog nesant įstatų pakeitimo, vadovaujantis 

naujuoju LR Sporto įstatymu, 2020 m. LIF nebus asignuojamos biudžeto lėšos. 

R. Žakas pateikė pasiūlymą įstatuose numatyti ne 3, bet 2 kadencijų limitą.    

A. Šatas iškėlė klausimą, kad konferencijai pateikto sprendimo projekte nurodyta LIF įstatų 

redakcija nebuvo patvirtinta 2018 m. LIF konferencijoje dėl kvorumo nebuvimo. D. Pavilionis atsakė, 

kad yra gavęs apeliacijos komisijos išvadą, jog kvorumas buvo, o LIF įstatų pakeitimai buvo priimti 

teisėtai. 

D. Pavilionis pateikė pasiūlymą LIF įstatuose numatyti revizorių. Bendru sutarimu buvo 

nuspręsta įtraukti pasiūlymą į darbotvarkę. 

L. Mileška informavo, kad siūlys LIF VK inicijuoti LIF įstatų pakeitimus, numatant, kad LIF 

nariais būtų pripažįstamos ir biudžetinės įstaigos, o balsai konferencijoje būtų padalinami pagal nario 

teikiamą naudą federacijai.  

Balsuota dėl konferencijai pateikto LIF įstatų projekto: nepritarta.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

10 8 2 

E. Balčiūnas patvirtino, kad LIF įstatuose neįtvirtinus vadovybės rotacijos (kadencijų 

skaičiaus limito), 2020 m. LIF nebus skiriamas finansavimas. E. Balčiūnas pasiūlė perbalsuoti dėl 

pateikto įstatų pakeitimo projekto. 

Balsuota dėl pagal R. Žako pasiūlymą limituoti LIF VK narių kadencijų skaičių iki 2 

pakoreguotą LIF įstatų pakeitimo projekto: pritarta.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

19 1 0 

 

 



8 KLAUSIMAS. LIF VK narių rinkimai. 

Nagrinėta:  

D. Pavilionis informavo apie gautą teisininkų išvadą dėl LIF VK narių perrinkimo būtinumo 

2018 m. patvirtinus naujus LIF įstatus, tačiau neperrinkus LIF VK narių. D. Pavilionis pateikė 

pasiūlymą išrinkti papildomus du naujus narius, nusižengiant įstatams. I. Daukantienė akcentavo, kad 

tokiu būdų nauji nariai nebus užregistruoti registrų centre. 

D. Pavilionis pateikė klausimą konferencijai, kurie LIF VK nariai turėtų būti perrenkami. 

Kilus diskusijai, LIF VK nariai Kęstutis Butkus, Aušra Lingienė ir Birutė Šakickienė pranešė apie 

atsistatydinimą iš LIF VK nario pareigų. 

D. Pavilionis pasiūlė konferencijai balsuoti dėl LIF VK narių K. Butkaus, A. Lingienės, ir B. 

Šakickienės atsistatydinimo priėmimo.  

Balsuota dėl K. Butkaus atsistatydinimo iš LIF VK priėmimo: pritarta balsų dauguma.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

11 6 3 

   

Balsuota dėl A. Lingienės atsistatydinimo iš LIF VK priėmimo: nepritarta balsų 

dauguma.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

5 11 4 

 

Balsuota dėl B. Šakickienės atsistatydinimo iš LIF VK priėmimo: pritarta balsų 

dauguma.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

11 6 3 

 

Vyko LIF VK nario, atsakingo už regioninę plėtrą, rinkimai. Prisistatė kandidatai M. Briedytė 

ir M. Griškonis. K. Butkaus prašymu LIF VK nariai buvo renkami slaptu balsavimu. 

LIF VK nario, atsakingo už regioninę plėtrą, rinkimai: balsų dauguma išrinktas M. 

Griškonis.  

UŽ M. BRIEDYTĘ UŽ M. GRIŠKONĮ 

7 13 

 

Vyko LIF VK nario, atsakingo už regatų organizavimą, rinkimai. Prisistatė kandidatai R. 

Gėgžnas, M. Statkus ir  L. Šližauskienė.  

LIF VK nario, atsakingo už regatų organizavimą, rinkimai: balsų dauguma išrinktas R. 

Gėgžnas.  

UŽ L. ŠLIŽAUSKIENĘ UŽ M. STATKŲ UŽ R. GĖGŽNĄ 



9 0 11 

 

9 KLAUSIMAS. Supažindinimas su LIF varžybų reglamentu. 

Nagrinėta: 

 R. Žakas išsakė pastabą, kad LIF varžybų reglamente nėra keturvietės su vairininku rungties. 

E. Daukantas atsakė, kad rungčių keitimo procedūra yra aiškiai aprašyta ir jos turi būti laikomasi, 

todėl konferencijoje diskutuoti dėl šio klausimo nėra tikslo. 

I. Daukantienė pristatė LIF varžybų reglamento pakeitimus. Taip pat pristatė meistrų 

komisijos pirmininkės Vidos Šatienės prašymą į regatos „Gintariniai irklai“ programą būtų įtraukta 

meistrų 1000 m. rungtis, išskaidant į dvi dienas (penktadienį ir šeštadienį). Vis dėlto I. Daukantienė 

atkreipė dėmesį, kad regatos „Gintariniai irklai“ metu vyksta trys renginiai, todėl toks išskaidymas 

komplikuotų programą ir pateikė pasiūlymą meistrų 1000 m. rungtį surengti antros regatos dienos 

(šeštadienio) ryte, tačiau po diskusijų visi sutiko, kad startai būtų rengiami  vakarinėje dalyje po kitų 

sportininkų startų, o elito sportininkų startus pradėti nuo 08:00 val. 

Balsuota dėl LIF varžybų reglamento pakeitimo pagal I. Daukantienės pateiktą 

pasiūlymą: pritarta balsų dauguma.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

15 3 2 

 

10 KLAUSIMAS. Stojamojo ir LIF nario mokesčio patvirtinimas 2020 metams. 

Nagrinėta:  

K. Butkus pristatė LIF nario mokesčio apskaičiavimo metodiką (metinis mokestis FISA + 20 

proc. išskaidomas visiems LIF nariams) ir pagal ją nustatyti LIF nario mokestį – 138 Eur.  

A. Šatas pateikė pasiūlymą netaikyti biudžetinėms įstaigoms stojamojo mokesčio. E. 

Daukantas pabrėžė, kad tokios sąlygos diskriminuotų, kitus, ne biudžetinius LIF narius. 

A. Stašaitis pateikė pasiūlymą padidinti LIF nario mokestį iki 200 eurų/metams. 

Balsuota dėl K. Butkaus pateikto LIF nario mokesčio nustatymo: pritarta balsų 

dauguma.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

14 0 1 

 

Balsuota dėl A. Stašaičio pateikto LIF stojamojo ir nario mokesčių nustatymo: 

nepritarta balsų dauguma.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

5 0 0 

 

K. Butkus pateikė pasiūlymą nustatyti stojimo į LIF mokestį – 500 Eur 



 

Balsuota dėl stojimo į LIF mokesčio esamo dydžio (290 Eur) palikimo: pritarta balsų 

dauguma.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

13 5 1 

 

Balsuota dėl K. Butkaus pasiūlymo nustatyti stojimo į LIF mokestį – 500 Eur: nepritarta 

balsų dauguma.  

UŽ PRIEŠ SUSILAIKĖ 

7 11 1 

 

Dėl A. Šato pasiūlymo (netaikyti LIF stojamojo mokesčio biudžetinėms įstaigoms) nebuvo 

balsuota, atsižvelgiant į tai, kad LR įstatymų yra draudžiama balsuoti už dalies narių teises. 

 

 

 

Pirmininkas                               Dainius Pavilionis 

 

 

Sekretorė               Inga Daukantienė 


