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2019 – 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Ataskaitiniu laikotarpiu, pagal galimybes, buvau aktyvus LIF narys. Dalyvavau posėdžiuose
tiesioginiu ir nuotoliniu būdu. 2019 – 2021 metais, dėl COVID – 19 pandemijos ribojimų, tiesiogiai
dalyvauti posėdžiuose buvo sudėtinga. LIF organizuojamose varžybose dalyvavau apdovanojimų
ceremonijose, taip pat dažnai teko priimti į varžybas atvykusius svečius bei bendrauti su jais.
Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip pradininkai, Klaipėdoje vystėme neįgaliųjų irklavimą ir vykdome šio
proceso tęstinumą prie kurio aktyviai prisidedu.
Pavyko praplėsti Klaipėdos trenerių komandą įtraukiant jauną ir perspektyvų trenerį T. Vaitkūną.
Manau, kad tai pasiteisino. Treneris jau 2021 metais paruošė jaunių rinktinės narę S. Kryževičiūtę.
Kadencijos laikotarpiu, mano iniciatyva, atgaivinta prieškarinė Karaliaus Vilhemo kanalo regata. Ji
vykdoma kartu su Lietuvos irklavimo federacijos taurės etapu.
Pavyko įtraukti į Lietuvos irklavimo federacijos veiklą du naujus irklavimo klubus Klaipėdoje –
„Neptūnas 1885“ ir Klaipėdos universiteto studentų sporto klubą.
Kadencijos laikotarpiu pridėjau nemažai pastangų atliekant Klaipėdos irklavimo centro bazės
renovaciją. Nemažai laiko teko investuoti į įvairių dokumentų rengimą bei rekonstrukcijos darbų
priežiūrą.
Prisidėjau prie LIF mokomosios treniruočių stovyklos organizavimo Klaipėdoje ,U18 ir U23 rinktinės
sportininkams, 2021 metais pavasarį.
Aktyviai domiuosi priekrančių irklavimo sporto įdiegimu Klaipėdoje. Numatyti galimi treniruočių ir
varžybų taškai – Klaipėdoje, II Melnragėje bei Šventosios uostelyje. Sudarėme galimybę, treneriui
Vygantui Viršilui vykti, kartu su irkluotoju Ž. Gališanskiu, į pasaulio priekrančių irklavimo
čempionatą, tikslu įgyti patirties dėl tolimesnio šio irklavimo vystymo Lietuvoje ir Klaipėdoje.
Dėl galimos irklavimo sporto plėtros teko bendrauti su Rusnės sporto bendruomene. Yra tikimybė,
kad 2022 metais tokia veikla gali būti pradėta įgyvendinti
Mano iniciatyva, 2019 metais Klaipėdoje, pavyko įsteigti sporto klasę ir su jaunaisiais klasės
sportininkais pasiekti neblogų rezultatų. Tai vaikinų keturvietės be vairininko komandos dalyvavimas
2020 ir 2021 metų Europos jaunių čempionatuose. Taip pat rinktinei paruošėme perspektyvią
irkluotoją Saulę Kryževičiūtę. Organizavau Klaipėdos trenerių – Tomo Plauškos ir Valdo Varašinsko
– prisidėjimą rengiant Lietuvos jaunių ir jaunimo rinktinės sportininkus atstovauti Lietuvą pasaulio
ir Europos jaunių ir jaunimo čempionatuose.
Klaipėdoje, irklavimo sporto propagavimo tikslais, esu vienas iš organizatorių, vykdant 10 irklavimo
sporto renginių, kurie populiarina irklavimo sportą bei suteikia galimybę dalyvauti kitiems Lietuvos
irklavimo federacijos nariams.
Aktyviai prisidėjau prie Klaipėdos universiteto komandos komplektavimo bei jų vykimo į Lietuvos
studentų irklavimo čempionatus.
Linkiu sėkmės naujam Lietuvos irklavimo federacijos veiklos etapui.
Lietuvos irklavimo federacijos viceprezidentas

Liudvikas Mileška

