Lietuvos irklavimo federacijos
Vykdomojo komiteto 2020 metų veiklos ataskaita

Parengta: 2021 m. spalio 8 d.
Patvirtinta: __________________
Lietuvos irklavimo federacija yra pelno nesiekianti organizacija, vykdanti sportinę veiklą ir
turinti paramos gavėjos statusą. Rengia ir vykdo irklavimo sporto plėtojimo programą ir prisideda prie
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto plėtros programos vykdymo, užtikrina Lietuvos
nacionalinių rinktinių parengimą ir dalyvavimą Olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos bei kitose
svarbiose tarptautinėse sporto varžybose, rengia šalies čempionatus, pirmenybes, mokomąsias
treniruočių stovyklas, tvarko sporto šakos apskaitą, renka ir kaupia irklavimo istoriją.
2020 m. Lietuvos irklavimo federacijai ir visai Lietuvai buvo įsimintini. 2020 m. kovo 16 d.
Lietuvoje buvo įvestas karantinas, dėl COVID-19 pandemijos. Buvo atšaukti pasaulio jaunių ir jaunimo
čempionatai, bei perkaltos olimpinės žaidynės į 2021 m. Taip pat pandemijos metu buvo atšaukta
nemažai aukšto meistriškumo stovyklų užsienyje. Tačiau pasirengimas aukščiausio lygio varžyboms,
aukšto meistriškumo sportininkams per šį sudėtingą laikotarpį nesugriuvo. Pasirengimas, karantino
metu, vyko nuotoliniu būdu aktyviai dirbant ir konsultuojantis su LIF rinkinės treneriais.
2020 m. pradžioje Lietuvos irklavimo federacijoje buvo 24 nariai, per 2020 metus buvo priimti
6 nariai. 2020 m. pabaigoje buvo 30 narių.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinį laikotarpį buvo 11 darbuotojų,
per praėjusį ataskaitinį laikotarpį 9 darbuotojai ir pasirašytos 6 ilgalaikės paslaugų teikimo sutartys su
sporto specialistais.
Lietuvos irklavimo federacijos valdymo organai yra: konferencija, prezidentas, vykdomasis
komitetas, apeliacinė komisija, generalinis sekretorius ir LIF direktoratas.
Organizacinė veikla
Lietuvos irklavimo federacija 2020 metais įvykdė nevisų planuotų LIF renginių. Dėl COVID-19
pandemijos LIF įvykdė tik devynis renginius iš planuotu vienuolikos.
Per 2020 metų sezoną kartu su vietų organizatoriais LIF direktoratas surengė 3 LIF taurės etapus
skirtinguose Lietuvos regionuose (Dreverna, Šiauliai, Kupiškis), keturių dienų Atvirą Lietuvos jaunučių,
jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų irklavimo čempionatus, trijų dienų tarptautinę regatą „Gintariniai irklai“
ir dviejų dienų Atvirą Baltijos šalių čempionatą.
Sporto salėse kas mėnesį nuo spalio iki balandžio buvo vykdomi testavimai rinktinių
kandidatams. Šiemet testavimai nebuvo bendrai organizuojami visiems Trakuose, o vykdomi miestuose,
toks testavimo būdas buvo pasirinktas, dėl įvesto karantino Lietuvoje. Pasibaigus karantinui, vasaros
pradžioje buvo surengta rinktinių komplektavimo regatos ant vandens.
Dėl COVID-19 pandemijos ir įvesto karantino Lietuvoje 2020 m. LIF negalėjo vykdyti
Tarptautinės regatos "Open Baltic Cup" ir LIF žiemos čempionato uždarose patalpose. Tačiau
Tarptautinė regata "Open Baltic Cup" buvo perkelta į 2021 m. ir palikta organizuoti Lietuvai.
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Irklavimo sporto skatinimas, švietimas, informacija, leidyba, kvalifikacijos kėlimas
Federacija kaip ir kasmet iš vidinių resursų steigia prizus regatos nugalėtojams ar daugiausia
pasiekimų turintiems asmenims.
2020 metais, trenerių kvalifikacijos kėlimo seminaras ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai
kuriuos rengia pati teisėjų kolegija, nebuvo vykdomas. Kvalifikacijos kėlimo seminarams įvykti
sutrukdė, kaip jau buvo minėta anksčiau įvestas karantinas Lietuvoje.
Prezidentas Dainius Pavilionis dalyvavo nuotoliniame neeiliniame FISA konferencijoje ir
Europos federacijų susirinkime.
Buvo rengiami susirinkimai sportininkams stovyklose, inicijuojant rinktinių treneriams. Šiemet
daugiau dėmesio ir lėšų federacijoje skirta rinktinių, o ypač jaunių ir jaunimo pasirengimui.
Suorganizavome jaunimo stovykla Italijoje, buvo ir eilė trumpesnių stovyklų Lietuvoje jauniam ir
jaunimui prieš didžiausius sporto renginius. Olimpinės rinktinės kandidatai ir kiti stipriausi atstovai
pasirengimą tęsė Italijoje ir Graikijoje.
Ūkinė finansinė veikla
2020 m. gruodžio mėnesį atlikta metinė inventorizacija, gruodžio mėnesį pateiktos visos
reikalingos ataskaitos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Statistikos departamentui ir LTOK.
Mainų programos
Lietuvos irklavimo federacija dalyvauja mainų programoje su Lenkijos Bydgošč miesto „LottoBydgostia“ klubu. Klubas siunčia klubo atstovus dalyvauti tarptautinėje regatoje „Gintariniai irklai“, o
LIF dalyvauja regatoje „Wielka wioslarska o puchar Brdy“. Šioje regatoje kasmet dalyvauja po dvi
aštuonvietes (jaunių, suaugusiųjų) ir viena parodomojo irklavimo įgula. 2020 m. šioje mainų programoje
dalyvavo tik jaunių rinktinė, nes dėl COVID-19 pandemijos, Lenkijos klubas negalėjo priimti daugiau
Lietuvos atstovų.
Sportinė veikla
Olimpinės rinktinės kandidatai, 2020 m. dalyvavo 6-ose tarptautiniuose renginiuose
(tarptautinės regatos ir Europos čempionatai). Dėl COVID-19 pandemijos 2020 metais buvo perkeltos
Tokijo Olimpinės žaidynės į 2021 m., buvo atšaukti pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai.
Olimpinės rinktinės ir Olimpinės pamainos rinktinės atstovai 2020 m. džiugino aukščiausiomis
vietomis įvairiausiose regatose ir čempionatuose:
Europos suaugusiųjų čempionatas (Poznanė, Lenkija)
➢ III vieta, vyrų porinė keturvietė: Dovydas Nemeravičius, Aurimas Adomavičius, Martynas
Džiaugys, Dominykas Jančionis
Europos jaunimo čempionatas (Duisburgas, Vokietija):
➢ VI vieta, vyrų pavienio irklo dvivietė: Domantas Stankūnas, Dovydas Stankūnas
Europos jaunių čempionatas (Belgradas, Serbija):
➢ III vieta, vaikinų porinė keturvietė: Benas Paunksnis, Arnedas Kelmelis, Povilas Juškevičius,
Rokas Jakubauskas
2

Lietuvos irklavimo federacijos
Vykdomojo komiteto 2020 metų veiklos ataskaita

Personalas
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinį laikotarpį buvo 11 darbuotojų,
per praėjusį ataskaitinį laikotarpį 10 darbuotojai ir pasirašytos 6 ilgalaikės paslaugų teikimo sutartys su
sporto specialistais:
Etatiniai darbuotojai, kuriems LIF pagrindinė darbovietė, yra 3 – Karolis Sunklodas, Kęstutis
Keblys ir Mykolas Masilionis.
Antraeiles pareigas užima: Vitalija Putriūtė, Vytautė Jarmalaitė, Virgaudas Leknickas, Valdas
Vilkelis, Tomas Valčiukas, Vladislavas Sokolinskis ir Zigmantas Gudauskas.
Ilgalaikės paslaugų teikimo sutartys: Egidijus Balčiūnas (sportininkų sportinio rengimo
organizavimo ir valdymo paslauga), Mantvydas Šilkūnas (sporto gydytojas), Rasa Batulevičiūtė
(kineziterapijos paslaugos), Rinalda Germanienė (individualus psichologinis testavimas, konsultavimas),
Robertas Tamulevičius (trenerio paslaugos), Antanas Lavickas (sportininkų atrankos (įvairių amžiaus
grupių irklavimo sportininkų į nacionalines irklavimo rinktines) paslaugas).
Darbo sutartį nutraukia darbuotojai: Iveta Gruodytė ir Matas Taparauskas.
Kaip ir kasmet esame labai dėkingi LIF savanoriams už neįkainojamą indėlį remiant irklavimą.
2020 m. pradžioje Lietuvos irklavimo federacijoje buvo 24 nariai, per 2020 metus buvo priimti
6 nariai. 2020 m. pabaigoje buvo 30 narių.
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UAB „Academia Remigum“
Asociacija - Irklavimo klubas “GLORIA”
Asociacija - Lietuvos irklavimo klubo fondas
VšĮ - Klaipėdos irklavimo centras
Asociacija - Klaipėdos irklavimo klubas
Asociacija - Irklavimo klubas „DANGĖS YRIAI“
VšĮ - Prienų irklavimo klubas
Asociacija - Šiaulių irklavimo sporto klubas „GINTARINIS IRKLAS“
Asociacija - Šiaulių irklavimo klubas „TALKŠA“
Asociacija - Šiaulių irklavimo federacija
Asociacija - Trakų irklavimo sporto klubas
Asociacija - Trakų irklavimo klubas „AUKSINIS YRIS“
Asociacija - Irklavimo klubas „FAVORITAS“
Asociacija - Vilniaus irklavimo meistrų klubas „ŽALGIRIS“
VšĮ - Irklavimo klubas 8+
Asociacija - Vilniaus irklavimo federacija
Asociacija - Kauno sporto klubas „YRIAI“
Asociacija - Klaipėdos irklavimo klubas „GIGAS“
VšĮ - Sporto klubas „BIRŠTONO NEMUNAS“
Asocacija - “Row rowing organising wave“
Asociacija - Irklavimo teisėjų asociacija
Všį - Mindaugo Griškonio fondas
Všį - Ritterio sporto akademija
Asociacija - Sporto klubas “Vilniaus regata”
Biudžetinė įstaiga - Birštono sporto centras
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26.
27.
28.
29.
30.

Biudžetinė įstaiga - Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras
Biudžetinė įstaiga - Kūno kultūros ir sporto centras
VšĮ - Vytauto Didžiojo universitetas
VšĮ - Klaipėdos universitetas
VšĮ - Vandens sporto klubas „Neptūnas 1885“
Finansinė 2020 m. veiklos ataskaita

Eil.
Nr.

Renginiai užsienyje:

renginio vieta

faktas

Akreditacijos, kelionės ir kt. sąnaudos renginiams:
1

Europos jaunių irklavimo čempionatas

Belgradas, Serbija

10 428

2

Poznanė, Lenkija

28 401

Duisburgas, Vokietija

18 856

4

Europos suaugusiųjų čempionatas
Europos jaunimo iki 23 m. irklavimo
čempionatas
Tarptautinė regata

Bydgostia, Lenkija

1 126

5

Jaunių, jaunimo stovyklos užsienyje

Sabaudija, Italija

3 701

6

Olimpinės rinktinės kandidatų pasirengimas

Visos šalys

3

tarpinė suma:
Eil.
Nr.
1

Renginiai Lietuvoje:

199 058
faktas

Kontrolinės regatos, testavimai salėse

990

2

TR "Gintariniai irklai"

20 295

3

Atviras Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių
čempionatai

12 038

4

Atviras Baltijos šalių čempionatas

6 142

5

LIF taurės etapai

4 172

6

Stovyklos Lietuvoje (jauniai, jaunimas)

79 274

7

Stovyklos Lietuvoje (olimpinės rinktinės kandidatai)

253 489
tarpinė suma:

Eil.
Nr.
1
2

Kitos išlaidos
FISA ir LSFS mokesčiai
Olimpinio solidarumo stipendijos (I. Adomavičiūtė, perleista D.
Karalienei ir V. Senkutei)

376 400
faktas
2 307
18 546

3

Darbo užmokestis ir mokesčiai

204 838

4

Buhalterijos išlaidos, audito išlaidos, patalpų nuomos, komunalinių
paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kt.

16 449

5
6

4

136 546

Marketingas, komunikacijos išlaidos, IT paslaugos, svetainės
palaikymas
Mikroautobuso, konstrukcijos tech. aptarnavimas, eksplot.,
draudimai, ratai

7 313
27 906

7

Kitos nenumatytos išlaidos, gėlės, banko mokesčiai, apdovanojimai

16 706

8

Medicinos paslaugos, medikamentai, papildai,

33 324

Lietuvos irklavimo federacijos
Vykdomojo komiteto 2020 metų veiklos ataskaita

9

Paslaugos pagal ind. veiklos pažymą ir patentus

78 685

10

Kitos, veiklos mokesčių sąnaudos

54 259
tarpinė suma:

Federacijos prezidentas

460 333

Viso išlaidų:

1 035 791

Viso pajamų:

994 942

Skirtumas

-40 849

Dainius Pavilionis
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