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LIF Vykdomojo Komiteto posėdžio
protokolas
2020 m. kovo 6 d., Trakai
Pirmininkauja LIF prezidentas Dainius Pavilionis.
Protokoluoja LIF vadybininkė Iveta Gruodytė
Dalyvių sąrašas pridedamas, 3 biuleteniai balsavimo raštu. E. Balčiūnas - kviestinis dalyvis be
balso teisės.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Olimpinės, jaunimo - jaunių rinktinės komisijos aprašo tvirtinimas. Pranešėjas E. Balčiūnas.
2. LIF darbuotojų struktūros, pareigų ir atlyginimų tvirtinimas. Pranešėjas D. Pavilionis.
3. LIF finansinės patikros patvirtinimas už praėjusius 3 metus.
4. Dėl materialiai atsakingų asmenų paskyrimo.
5. 2020 metų LIF biudžeto projektas.
6. LIF konferencijos datos ir preliminarios darbotvarkės nustatymas.
7. Dėl stipendijų skyrimo.
8. Rinktinių sąrašų ir stovyklų tvirtinimas.
NAGRINĖTA: 1 klausimas - Olimpinės, jaunimo ir jaunių rinktinių komisijos darbo reglamento
tvirtinimas.
E. Balčiūnas trumpai pristatė Olimpinės, jaunimo ir jaunių rinktinių komisijos darbo reglamentą.
Prezidentas D. Pavilionis pasiūlė į komisiją įtraukti ir jaunių irklavimo rinktinės trenerį Kęstutį Keblį.
Balsuota: dėl Olimpinės, jaunimo ir jaunių rinktinių komisijos darbo reglamento patvirtinimą (6 – už, 1 –
susilaikė). Nutarta: tvirtinti Olimpinės, jaunimo ir jaunių rinktinių komisijos darbo reglamentą.
Balsuota: dėl K. Keblio įtraukimo į Olimpinės, jaunimo ir jaunių rinktinių komisiją (6 – už, 1 – susilaikė).
Nutarta: įtraukti K. Keblį į Olimpinės, jaunimo ir jaunių rinktinių komisiją.
NAGRINĖTA: 2 klausimas - LIF darbuotojų struktūros, pareigų ir atlyginimų
tvirtinimas.
Prezidentas D. Pavilionis siūlo šiuo metu naujo generalinio sekretoriaus nedarbinti, kol kas
skirti laikinai einantį gen. sekretoriaus pareigas, kuris galėtų vizuoti sąskaitas buhalterijai ir
prisiimtų atsakomybę. Tokios atsakomybės nenorima užkrauti dabartiniams darbuotojams,
todėl prezidentas siūlo pats eiti l. e. gen. sekretoriaus pareigas. Siūloma įdarbinti dar vieną
žmogų ne visai darbo dienai federacijoje, kuris padėtų tvarkyti administracinius reikalus ir
sumažintų kitų darbuotojų darbo krūvį. Prezidentas išvardino, kokius atlyginimus gauna
darbuotojai ir treneriai, pasiūlė atlygį didinti, taip pat pratęsiant trenerio T. Valčiuko darbo
sutartį ir įdarbinant trenerį V. Vilkelį. Treneris V. Vilkelis dirbs su pavienio irklo įgulomis.
Vienos vadybininkės atlyginimo klausimas paliktas atviras, prezidentas dar šį klausimą aptars
atskirai su ja.

Balsuota: dėl Vytautės Jarmalaitės priėmimo į darbą nuo š. m. kovo 16 d. – 20 val. per
savaitę (5 – už, 2 – prieš).
Nutarta: priimti Vytautę Jarmalaitę į darbą nuo š. m. kovo 16 d.
Balsuota: dėl atlyginimų didinimo (7 – už).
Nutarta: didinti atlyginimus.
Balsuota: dėl D. Pavilionio pareigų – l. e. generalinio sekretoriaus pareigas (6 – už, 1 – prieš)
Nutarta: l. e. gen. sekretoriaus pareigas užims D. Pavilionis. D. Pavilionis registrų centre
sutvarkys reikiamus dokumentus.
NAGRINĖTA: 3 klausimas – LIF finansinės patikros patvirtinimas už praėjusius 3
metus.
R. Gėgžnas priminė, kad praėjusiame VK posėdyje buvo patvirtinta vykdyti auditą, buvo
surinkti pasiūlymus iš audito bendrovių, pagal mažiausią kainą buvo atrinkta ir atsiųsta
sutartis. Gen. sekretorė informavo, kad auditas jau daromas ir dar vieno audito nederėtų daryti
dubliuojant biudžeto lėšas. R. Gėgžnas pabrėžė, kad auditai būna įvairių rūšių, tas kuris yra
privalomas, kalba apie buhalterinės tvarkos palaikymą. Kitas auditas apima ar pagrįstai
sudaromos sutartys, pagrįstai daromi pirkimai, turto paskirstymas ir pan. Siūloma tokį auditą
atlikti, kad gavus auditorių išvadas, jei kas negerai, žinotume, kaip elgtis ateityje.
A. Lingienė pasiteiravo ar dabar buvo darytas auditas už 2019 metus. Buvo atsakyta, kad
standartinis auditas buvo daromas. Siūloma daryti auditą už 3 metus, kad įsitinkinti, jog
viskas buvo daroma tvarkingai, rezultatus pristatyti konferencijai. Siūloma sudaryti sutartį su
audito įmone atlikti 2-3 praėjusių metų auditą, priklausomai nuo paslaugų sumos, neviršyti
3000 eurų + PVM.
Balsuota: dėl audito atlikimo už praėjusius 2-3 metus (6 – už, 1 – prieš)
Nutarta: atlikti auditą už praėjusius 2-3 metus priklausomai nuo paslaugų sumos, kuri neturi
viršyti 3000 eurų + PVM. Už audito įmonės paiešką atsakingas R. Gėgžnas
4 klausimas - dėl materialiai atsakingų asmenų paskyrimo. Paliekamas klausimas kitam
kartui.
NAGRINĖTA: 5 klausimas - 2020 metų LIF biudžeto projektas.
Prezidentas pabrėžė, kad kol kas negalime suformuoti galutinio biudžeto, nes dar nėra skirtos
valstybės lėšos. E. Balčiūnas informavo, kad federacijoms pateikusioms dokumentus teisingai,
kitą savaitę turėtų išmokėti 50% praėjusių metų biudžeto sumos. E. Balčiūnas patvirtino, kad
rinktinės pasirengimo sąmatą 2020 m. jau yra suskaičiavęs. Prezidentas siūlo preliminariai remtis
2019 metų biudžetu ir E. Balčiūno pateikta sąmata rinktinės pasirengimui, o paaiškėjus visam
finansavimui paruošti biudžeto projektą.
Balsuota: dėl laikino vadovavimosi 2019 m. biudžetu ir E. Balčiūno pateiktu 2020 m. rinktinės
pasirengimo biudžetu (7 – už).
Nutarta: laikinai vadovautis 2019 m. biudžetu ir E. Balčiūno pateiktu 2020 m. rinktinės
pasirengimo biudžetu.
NAGRINĖTA: 6 klausimas - LIF konferencijos datos ir preliminarios darbotvarkės
nustatymas.

Paskaičiavus, kiek laiko užtruks parengti dokumentus ir kiek laiko federacijos nariai gali teikti
klausimus darbotvarkei, siūloma konferencijos data – balandžio 30 d.
Balsuota: dėl konferencijos datos – 2020 m. balandžio 30 d. (6 – už, 1 – prieš)
Nutarta: konferenciją rengti 2020 m. balandžio 30 d.
NAGRINĖTA: 7 klausimas - dėl stipendijų skyrimo.
Prezidentas informavo, kad Dovilė Rimkutė stipendiją gauna, U. Juzėnaitė negauna, nors abi
buvo 2019 m. Europos jaunių irklavimo čempionato aukso laimėtojos. Sportininkės trenerė
prašo, kad ir jos auklėtinei būtų skirta stipendija. Prezidentas pabrėžia, kad sportininkas A.
Kelmelis sąžiningai treniruojasi, todėl reikia apsvarstyti stipendijos galimybes ir jam.
A. Lingienė teiraujasi ar federacija turi lėšų mokėti? Ir ar yra garantija, kad sportininkas vėl
nemes treniruočių.
E. Balčiūnas informavo, kad praėjusiame VK posėdyje buvo nutarta mokėti stipendiją Ž.
Gališanskiui, bet jam patekus į Olimpinės rinktinės sąrašus, federacija stipendijos nebemoka.
Siūloma stipendijos sutartyje įtraukti griežtas sąlygas, kurių nevykdant (treniruočių
nelankymas ir pan.) stipendija iškart gali būti nutraukta.
Prezidentas siūlo abiem sportininkams mokėti tokio pačio dydžio stipendiją, kokią gauna D.
Rimkutė.
Balsuota: dėl stipendijų mokėjimo sportininkams (5 – už, 1 – prieš, 1 – susilaikė)
Nutarta: U. Juzėnaitei ir A. Kelmeliui mokėti tokio pačio dydžio stipendiją, kaip D.
Rimkutei.
NAGRINĖTA: 8 klausimas - rinktinių sąrašų ir stovyklų tvirtinimas.
Pateiktas MTS Trakai 2020 03 09-15 d. kandidatų sąrašas. Priminta, kad reikia klubams siųsti
prašymą, kad jie pateiktu savo klubo kandidatų į rinktinę, pamainą sąrašus, kuriuos peržiūrės
rinktinių treneriai ir kitame VK posėdyje pateiks tvirtinimui.
Balsuota: dėl MTS Trakai 2020 03 09-15 d. kandidatų sąrašo patvirtinimo (7 – už).
Nutarta: tvirtinti MTS Trakai 2020 03 09-15 d. kandidatų sąrašą.
NAGRINĖTA: 9 klausimas (nebuvo įtrauktas į darbotvarkę) – dėl treniruočių aprangos
sportininkams.
E. Balčiūnas informavo, jog sportininkai prašo, kad patys galėtų savarankiškai pirktis aprangą
treniruotėms. Siūloma skirti 350 eur žmogui, kad galėtų aprangą įsigyti savarankiškai.
Balsuota: dėl treniruočių aprangos pirkimo savarankiškai, skiriant 350 eur/asm (6 – už, 1 –
susilaikė).
Nutarta: skirti 350 eur/asm treniruočių aprangai įsigyti.
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