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LIF Vykdomojo Komiteto posėdžio 

Protokolas 

2020 m. rugpjūčio 21 d., Trakai 

 

Pirmininkauja LIF prezidentas Dainius Pavilionis. 

Protokoluoja LIF vadybininkė Vytautė Jarmalaitė. 

Dalyviai: Aušra Lingienė, Liudvikas-Albertas Mileška, Edmundas Daukantas, Romualdas Gėgžnas, 

Saulius Smailys.  

 
Posėdžio darbotvarkė: 

1. 2020 m. LIF konferencijos pravedimo data. 

2. Audito preliminari išvada. 

3. Dėl rinktinių patvirtinimo į Europos čempionatą. 

4. Vytauto Didžiojo universiteto priėmimo į LIF narius. 

5. Dėl PVM mokėtojo statuso įsigijimo. 

6. Dėl naujo inventoriaus įsigijimo. 

7. Dėl viceprezidento netinkamo elgesio LIF atžvilgiu. 

8. Einamieji klausimai. 

 

Pirmininkaujantis pradedant posėdį VK narių paprašo balsuoti dėl posėdžio atvirumo. Irklavimo 

teisėjų asociacijos teisėjai ir LIF apeliacinės komisijos pirmininkas Alvydas Varnas pareiškė žodinį 

pageidavimą dalyvauti posėdyje. R.Gėgžnas informuoja VK narius, kad posėdį siūlo daryti uždarą, 

nes bus nagrinėjamos audito preliminarios išvados.  

Balsavimas: VK narių posėdį skelbti: 

  Uždaru: UŽ - 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

  Atviru: UŽ - 2, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0. 

Nutarta: VK narių posėdį skelbti uždaru. Kaip apeliacinės komisijos pirmininkui leisti dalyvauti 

Alvydui Varnui be balso teisės. 

  

Tvirtinama posėdžio darbotvarkė. 

Balsavimas: UŽ – 4, PRIEŠ – 1, SUSILAIKĖ – 0.  
Edmundas Daukantas po balsavimo: negalime tvirtinti posėdžio darbotvarkės, nes nariai negavo visų 

dokumentų.  

 

1. 2020 m. LIF konferencijos pravedimo data. 

R.Gėgžnas siūlo nepravedinėti LIF konferencijos be galutinių audito išvadų, kurios turėtų būti 

rugsėjo pabaigoje. Preliminariose audito išvadose rasta daug esminių pažeidimų, kuriuos reik 

patikrinti. Siūloma LIF konferencijos data 2020 m. lapkričio 27 d.  

Balsavimas: VIENBALSIAI pritarti konferencijos naujai datai 2020 m. lapkričio 27 d. 

2. Audito preliminari išvada. 

VK nariai susipažino su preliminariomis audito išvadomis. Siūlo atsižvelgti į esamo auditorių 

pastabas formuojant naują sąskaitų planą. Taip pat VK nariai nusprendė padėti auditui surasti 

trūkstamą informaciją ir pasidalinti buvusių LIF darbuotojų kontaktais, kurie tais metais dirbo. 
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3. Dėl rinktinių patvirtinimo į Europos čempionatą. 

D.Pavilionis pasiūlė raštiškai kreiptis į Lietuvos mokslo, švietimo ir sporto ministeriją, Lietuvos 

sveikatos apsaugos ministeriją su oficialiu užklausimu, kokie reikalavimai yra vykstant ir sugrįžtant 

sportininkams iš čempionato, kuris vyks 2020 m. rugsėjo 26-27 Serbijoje, Belgrado mieste. Taip pat 

atsižvelgiant į dabartinę padėtį pasaulyje prieš kiekvieną kelionę gauti tėvų sutikimus (raštiškai), kad 

išleidžia vaiką į čempionatą ir prisiima visą riziką dėl COVID-19 saviizoliacijos bei karantinavimosi.  

Balsavimas: VIENBALSIAI pritarti pasiūlymui. 

4. Vytauto Didžiojo universiteto priėmimo į LIF narius. 

VK nariai prieš posėdį gavo visus reikiamus dokumentus apie kandidatą į naują narį. Tačiau Vytauto 

Didžiojo universiteto atstovo posėdyje nebuvo ir negalėjo atsakyti į VK klausimus. A.Lingienė 

pasiūlė balsavimą šiuo klausimu nukelti į 2020 m. rugpjūčio 23 d. (sekmadieni), kai regatoje 

dalyvaus ir Vytauto Didžiojo universiteto atstovas.  

Balsavimas: UŽ – 2, PRIEŠ – 4, SUSILAIKĖ – 0. 

Nutarta: pasiūlymui nepritarti. 

D. Pavilionis pasiūlė balsuoti už naują narį, kuris atsiuntė savo argumentuotą motyvacinį laišką, 

kartu su kitais dokumentais.  

Balsavimas: UŽ – 4, PRIEŠ – 1, SUSILAIKĖ – 1.  
Nutarta: Vytauto Didžiojo universitetą priimti į LIF narius.  

Edmundas Daukantas po balsavimo: Vytauto Didžiojo universiteto priėmimas į LIF narius pažeidžia 

taisykles. 

5. Dėl PVM mokėtojo statuso įsigijimo. 

R.Gėgžnas pristatė VK nariams PVM mokėtojo statuso įsigijimo privalumus. Per PVM mokėtojo 

statusą LIF galės susigražinti pinigus išleistus užsienyje.  

Balsavimas: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1. 

Nutarta: per protingą laiką LIF įsigyti PVM mokėtojo statusą. 

6. Dėl naujo inventoriaus įsigijimo. 

D.Pavilionis trumpai argumentavo, kad sportininkei Mildai Valčiukaitei reikia nupirkti Empacher 

valtį.  

Balsavimas: VIENBALSIAI pritarta pasiūlymui. 

7. Dėl viceprezidento netinkamo elgesio LIF atžvilgiu. 

Po ilgos diskusijos dėl viceprezidento elgesio LIF atžvilgiu, nuspręsta kreiptis į LIF apeliacinę etikos 

komisiją. Edmundas Daukantas planuoja kreiptis į teisėsaugą dėl prezidento elgesio.  

8. Einamieji klausimai. 

D.Pavilionis pristatė Lietuvos irklavimo rinktinės trenerio Giovani Postiglione laišką, kuriame 

nutraukiamas bendradarbiavimas. VK nariai turi nuspręsti kiek LIF treneriui gali mokėti už darbą 

2020 m.  

Balsavimas: 8 tūkst. Eur.: UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1 

         10 tūkst. Eur.: UŽ – 0, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0 

Nutarta: Lietuvos irklavimo rinktinės treneriui Giovani Postiglione sumokėti 8 tūkst. Eur.  

 

 

Prezidentas                                              Dainius Pavilionis 

 

 

Sekretorė      Vytautė Jarmalaitė 


