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LIF Vykdomojo Komiteto posėdžio 

protokolas 

2021 m. rugsėjo 30 d., Trakai 

Nr.12 

 

Pirmininkauja LIF viceprezidentas Edmundas Daukantas 

Protokoluoja LIF vadybininkė Vytautė Jarmalaitė. 

Dalyviai: Edmundas Daukantas, Mindaugas Griškonis, Mykolas Masilionis.  

Nuotoliniu būdu: Aušra Lingienė.  

Romualdui Gėgžnui buvo skambinta, bet atsisakė dalyvauti.  

Svečiai (be balsavimo teisės): Kęstutis Butkus, Saulius Ritter, Milda Valčiūkaitė.  

 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. 2021 m. LIF narių pasiūlymų įtraukimas į darbotvarkę. 

2. 2021 m. LIF konferencijos darbotvarkės tvirtinimas. 

3. LIF narių suspendavimas dėl nario mokesčio nesumokėjimo.  

4. Einamieji klausimai.  

 

NAGRINĖTA: 1 klausimas – 2021 m. LIF narių pasiūlymų įtraukimas į darbotvarkę. 

1. 2020 m. liepos 07 d. asociacijos „Row Rowing organising Wave“ teiktas pasiūlymas 

(Siūlymo santrumpa: „Tarptautinių irklavimo čempionatų aktualijos ir Lietuvos įvaizdis 

tarptautinėje irklavimo federacijoje“ – pristato Monika Briedytė). 

BALSAVIMAS: VIENBALSIAI 

NUTARTAS: Asociacijos „Row Rowing organising Wave“ teiktą pasiūlymą įtraukti į 

darbotvarkę.   

2. Šiaulių irklavimo federacijos teiktas pasiūlymas (Siūlymo santrumpa: LIF VK narių, kurių 

perrinkimas nenumatytas šioje ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje išrinkimo (regatų 

organizavimo atstovas ir atstovas irklavimo geografinei plėtrai populiarinimui), jeigu šie nariai 

bus išrinkti į kitas pareigas arba atsistatydins.) 

BALSAVIMAS: VIENBALSIAI 

NUTARTAS: Šiaulių irklavimo federacijos teiktą pasiūlymą įtraukti į darbotvarkę.   

3. VšĮ Mindaugo Griškonio fondo teiktas techninis pasiūlymas (Siūlymo santrumpa:  

Informuoti narius dėl Vyriausybės rekomendacijų dėvėti kaukes uždarose patalpose ir darbą 

nuotoliniu būdu. Jei savivaldybėse būtų įvestas griežtesni ribojimai susibūrimams, dalyvavimą 

konferencijoje 2021 m. spalio 29 d. užtikrinti su galimybių pasu arba prieš 48 val. atliktu 

neigiamu PGR testu.) 

BALSAVIMAS: VIENBALSIAI 

NUTARTAS: VšĮ Mindaugo Griškonio fondo techniniam pasiūlymui pritarta. Informuoti LIF 

narius apie nutarimą kartu su darbotvarkės teikimu. 

4. Irklavimo teisėjų asociacijos pasiūlymai. Kiekvienu klausimu pirmininkaujantis prašo 

balsuoti atskirai. 

4.1. LIF VK narių ir komisijų ataskaitos būtų pateiktos raštu likus 2 sav. iki konferencijos už du 

metus 2019 m., 2020 m.  
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BALSAVIMAS: VIENBALSIAI 

NUTARTAS: LIF VK narių ir komisijos ataskaitos turi būti pateikiamos atskirai už kiekvienus 

(2019 ir 2020) metus atskirai siunčiant jas iki 2021 m. spalio 4 d. 10
00 

el.paštu info@lif.lt. 

Ataskaitos bus persiųstos LIF nariams ir patalpintos LIF internetinėje svetainėje.  

4.2. Patvirtinti stojamąjį ir nario mokestį 2021 m, kadangi tai nebuvo atlikta 2019 m.  

BALSAVIMAS: VIENBALSIAI 

NUTARTAS: Pasiūlymą įtraukti į darbotvarkę.   

4.3. Pirmu klausimu vykdyti LIF rinkimų reglamento tvirtinimą, kadangi nėra patvirtintas 

rinkimų reglamentas (esančios senos datos). 

BALSAVIMAS: VIENBALSIAI 

NUTARTAS: LIF VK komitetas atsižvelgdamas į tai, kad 2020 m. LIF eilinė konferencija 

nebuvo organizuojama, pakoregavo LIF rinkimų reglamente nurodytą datą (metus), iki kada 

kandidatai į prezidentus turi pateikti savo programas. Rinkimų reglamentas konferencijos 

darbotvarkės klausimu siūlomas patvirtinti prieš LIF valdymo organų rinkimus.   

4.4. Siekiant indentifikuoti siūlomus kandidatus į LIF valdymo struktūrą, LIF nariai (klubai, 

asociacijos) privalo pateikti narių sąrašą. 

BALSAVIMAS: VIENBALSIAI atmesti siūlymą. 

NUTARTAS: Siūlymo neteikti į darbotvarkę.    

 

Pirmininkaujantis siūlo VK nariams išrinkti mandatinę komisiją. VK nariai siūlo šiuos 

asmenis: 

1. Leonas Jucys. 

2. Matas Taparauskas. 

3. Saulius Ritter. 

BALSAVIMAS: VIENBALSIAI siūlymui pritarti. 

NUTARTAS: 2021 m. spalio 29 d. LIF eilinės konferencijos mandatinės komisijos sudėtis: 

Leonas Jucys, Matas Taparauskas, Saulius Ritter.   

 

NAGRINĖTA: 2 klausimas – 2021 m. LIF eilinės konferencijos darbotvarkės tvirtinimas. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Procedūriniai klausimai: 

    1.1. Konferencijos sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos narių patvirtinimas.  

    1.2. Pasisakymo laiko, klausimų - atsakymų reglamento patvirtinimas. 

    1.3. Mandatinės komisijos pranešimas. 

2. LIF Vykdomojo komiteto narių ir komisijų pirmininkų ataskaitos ir jų tvirtinimas.  

3. 2019 metų biudžeto ataskaitos tvirtinimas. 

4. 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas  

5. 2019 m. auditoriaus ataskaitos tvirtinimas. 

6. 2020 metų biudžeto plano tvirtinimas.  

7. 2020 m. veiklos plano ir ataskaitos tvirtinimas. 

8. 2020 m. auditoriaus ataskaitos tvirtinimas. 

9. 2021 metų biudžeto tvirtinimas. 

10. 2021 m. veiklos plano tvirtinimas. 

11. LIF reglamento (rinkimų reglamentas) tvirtinimas. 

12. Supažindinimas su 2022 m. regatų kalendoriumi. 

13. Dėl stojamojo ir nario mokesčio patvirtinimo 2021 metams. 

14. Dėl stojamojo ir nario mokesčio patvirtinimo 2022 metams. 

15. Prezidento rinkimai.  

16. Viceprezidentų rinkimai.  
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17. Vykdomojo komiteto narių rinkimai. 

18. Apeliacinės komisijos narių rinkimai. 

19. Regatų komisijos pirmininko ir atstovo irklavimo geografinei plėtrai bei populiarinimui, 

rinkimai. 

20. Kitos  konferencijos datos nustatymas. 

BALSAVIMAS: VIENBALSIAI darbotvarkei pritarti. 

NUTARTAS: 2021 m. spalio 29 d. LIF eilinės konferencijos darbotvarkė 

1. Procedūriniai klausimai: 

    1.1. Konferencijos sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos narių patvirtinimas.  

    1.2. Pasisakymo laiko, klausimų - atsakymų reglamento patvirtinimas. 

    1.3. Mandatinės komisijos pranešimas. 

2. LIF Vykdomojo komiteto narių ir komisijų pirmininkų ataskaitos ir jų tvirtinimas.  

3. 2019 metų biudžeto ataskaitos tvirtinimas. 

4. 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas  

5. 2019 m. auditoriaus ataskaitos tvirtinimas. 

6. 2020 metų biudžeto plano tvirtinimas.  

7. 2020 m. veiklos plano ir ataskaitos tvirtinimas. 

8. 2020 m. auditoriaus ataskaitos tvirtinimas. 

9. 2021 metų biudžeto tvirtinimas. 

10. 2021 m. veiklos plano tvirtinimas. 

11. LIF reglamento (rinkimų reglamentas) tvirtinimas. 

12. Supažindinimas su 2022 m. regatų kalendoriumi. 

13. Dėl stojamojo ir nario mokesčio patvirtinimo 2021 metams. 

14. Dėl stojamojo ir nario mokesčio patvirtinimo 2022 metams. 

15. Prezidento rinkimai.  

16. Viceprezidentų rinkimai.  

17. Vykdomojo komiteto narių rinkimai. 

18. Apeliacinės komisijos narių rinkimai. 

19. Regatų komisijos pirmininko ir atstovo irklavimo geografinei plėtrai bei populiarinimui, 

rinkimai. 

20. Kitos  konferencijos datos nustatymas. 

 

Mindaugas Griškonis primena pareigą VK nariams: VK nariai, kurie nedalyvavo 2021 m. 

rugsėjo 30 d. VK posėdyje turi pateikti raštišką balsavimą protokole svarstytiems klausimams iki 

2021 m. spalio 4 d. 10 val. Jei VK nariai ignoruos balsavimą, bus šaukiama neeilinė LIF 

konferencija eilinės konferencijos darbotvarkės pagrindu. 

BALSAVIMAS: VIENBALSIAI siūlymui pritarti. 

NUTARTAS: 2021 m. spalio 1 d. LIF direktoratas turi išsiųsti LIF VK protokolo projektą su 

balsavimu, o nariai, kurie nedalyvavo VK posėdyje, turi pateikti balsavimą raštu (UŽ, PRIEŠ, 

SUSILAIKAU) kiekvienu klausimu  iki 2021 m. spalio 4 d. 10 val. 

 

NAGRINĖTA: 3 klausimas – LIF narių suspendavimas dėl nario mokesčio nesumokėjimo.  

LIF direktoratas VK nariams pateikė LIF narių sąrašus su nario mokesčio mokėjimais. 

Nesumokėjusių narių nenustatyta. 

 

Posėdžio pirmininkaujantis      Edmundas Daukantas 

 

 

Posėdžio sekretorė       Vytautė Jarmalaitė 


