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Posėdyje: 
Pirmininkauja – Lietuvos irklavimo federacijos (toliau- LIF) prezidentas Mindaugas 
Griškonis. 
Protokoluoja – LIF generalinis sekretorius Saulius Ritter. 
Dalyvauja LIF VK nariai: Viktoras Peškauskas, Vilius Rudaitis, Andrėj Jakubovskij. 
Nuotoliniu būdu dalyvauja: Darius Raišutis, Mantas Marcinkevičius 
Svečiai be balso teisės: Kęstutis Keblys, Mantas Stankevičius. 
Dalyvauja 7 vykdomojo komiteto nariai iš  8, KVORUMAS YRA. 
 
Posėdžio darvotvarkė: 

1. 2022 m. Lietuvos irklavimo federacijos suaugusiųjų rinktinės kandidatų sąrašo 
tvirtinimas. 

2. 2022 m. Lietuvos irklavimo federacijos rinktinės vyr. trenerio K. Keblio pasirengimo 
priemonių plano tvirtinimas. 

3. 2022 m. biudžeto projekto tvirtinimas. 
4. Sprendimas dėl audito įmonės pasirinkimo 2021 m. auditui. 
5. Irkluotojų vakaro organizacinių klausimų aptarimas. 
6. Dėl trenerių tarybos pirmininko prašymo patenkinimo suteikti išimtį užsienyje 

studijuojantiems sportininkams (leisti atlikti kontrolinius testavimus nuotoliniu 
būdu). 
 
NAGRINĖTA: 1. Klausimas - 2022 m. Lietuvos irklavimo federacijos suaugusiųjų 
rinktinės kandidatų sąrašo tvirtinimas. 

Klausimą pristato Vyr. treneris K. Keblys. Aptaria kiekvieno kandidato dabartinius 
treniruočių rezultatus ir projekcijas 2022 metams.  
Mindaugas Griškonis patvirtina, kad šiuo metu intensyviai treniruojasi individualiai, bet 
nuo pirmosios kitų metų treniruočių stovyklos sausio 15 d. prisijungs treniruotis 
centralizuotai su visa komanda. 
 
 

NUTARTA VIEBALSIAI – 2022 m. Lietuvos irklavimo federacijos suaugusiųjų 
rinktinės kandidatų sąrašas patvirtintas. 
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NAGRINĖTA: 2. Klausimas - 2022 m. Lietuvos irklavimo federacijos rinktinės 
vyr. trenerio K. Keblio pasirengimo priemonių plano tvirtinimas. 

Klausimą pristato K. Keblys.  
Pasiūlyta perkelti planuojamą pirmąją rinktinės kandidatų irklavimo stovyklą iš Corgeno 
(ITA) į Sabaudia (ITA) dėl tikėtinos aukštesnės oro temperatūros tuo metų laikotarpiu.  
K. Keblys pamini, kad numato poreikį po olimpiniais (2022) metais išbandyti praktiką 
liepos mėnesį organizuojant treniruočių stovyklą aukštikalnėse prieš Europos čempionatą, 
tikintis, kad tai suteiks teigiamą efektą sportininkų rezultatams. Dalis rinktinės praleistų 
dalyvavimą trečiajame Pasaulio taurės etape. Būtų atlikta nuodugni stebėsena ir 
vertinimas suplanuotuose medicininėse patikrose. 
 
 

NUTARTA VIENBALSIAI   – 2022 m. Lietuvos irklavimo federacijos rinktinės vyr. 
trenerio K. Keblio pasirengimo priemonių planas patvirtintas. 
 
 

NAGRINĖTA: 3 Klausimas - 2022 m. biudžeto projekto tvirtinimas. 
Mindaugas Griškonis pabrėžia, kad tai yra išlaidų biudžeto projektas paremtas 2022 metų 
veiklos planu, bet kol kas dar negalime žinoti kokias lėšas federacija gaus iš Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos bei Tautinio olimpinio komiteto, aukšto meistriškumo sporto 
programai vykdyti.  
Saulius Ritter pamini, kad yra būtina procedūra patalpinti patvirtintą biudžeto projektą į 
federacijos tinklalapį pasidalinant nuorodą ŠMSM portale teikiant ataskaitas. 
Andrej Jakubovski pamini kelias pastabas Sauliui Ritter dėl netikslumų įvardintuose 
organizuojamų regatų pavadinimuose kurie nesutampa su Lietuvos irklavimo federacijos 
2022 m. kalendoriuje paminėtais čempionatų pavadinimais ir prašo ištaisyti klaidas.  
Netikslumai pataisomi. 

 
NUTARTA VIENBALSIAI   – 2022 m. biudžeto projektas patvirtintas 

 
 

NAGRINĖTA: 4 Klausimas - Sprendimas dėl audito įmonės pasirinkimo 2021 m. 
auditui. 
Darius Raišutis rekomenduoja keisti tiek federacijos buhalterinę apskaitą tvarkančią imonę 
tiek audito įmonę. 
Mantas Marcinkevičius siūlo buhalterinės įmonės keitimo klausimą spresti po metinių 
ataiskaitų pateikimo. 
Mindaugas Griškonis siūlo balsavimą dėl Danos Tamulevičiūtės audito įmonės 
pasirinkimo 2021 m. auditui. Jei ta pati auditorė sutiks atlikti auditą ir 2021 metams. 
  

Balsuota - UŽ - 6, Prieš - 1, Susilaikė - 0 . 
 

NUTARTA: 2021 metų auditui rinktis „Danos Tamulevičiūtės audito įmonę“. Jei ji 
sutiks atlikti auditą ir 2021 metams. 

 
NAGRINĖTA: 5 Klausimas - Irkluotojų vakaro organizacinių klausimų 

aptarimas.  
Paminėta jog dvejus metus jau nebuvo organizuojamas Lietuvos irklavimo federacijos 
šventinis susibūrimas ir jei dėl pandeminės situacijos Lietuvoje nebus įvedami papildomi 
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ribojimai būtų tikslinga prisiminti praėjusių metų įvykius ir pagerbti nusipelniusius 
šventinėje aplinkoje. 
 
 

NAGRINĖTA: 6 Klausimas - Dėl trenerių tarybos pirmininko prašymo 
patenkinimo suteikti išimtį užsienyje studijuojantiems sportininkams (leisti atlikti 
kontrolinius testavimus nuotoliniu būdu). 
Rinktinės vyr. treneris Kęstutis Keblys neprieštarauja išimčiai sutikdamas, kad turime 
atsižvelgti į aplinkybes ir neužverti galimybės pakliūti į rinktinę užsienyje 
studijuojantiems sportininkams, tačiau įpareigojant atsakingą asmenį pagal pateiktą 
trenerių tarybos ir vyr. trenerio patvirtiną išimtinę tvarką pateikti testavimų rezultatus 
vertinimui. 

Andrėj Jakubovskij siūlo trenerių tarybai, vyr. treneriui ir generaliniam sekretoriui 
sukurti bendrą aprašą dėl atrankos sistemos ir vertinimo kriterijų, kad nebūtų poreikio 
kiekvieną kartą daryti išimčių. 

 
NUTARTA VIENBALSIAI   – Užsienyje studijuojantiems sportininkams leisti 

atlikti kontrolinius testavimus nuotoliniu būdu įpareigojant atsakingą asmenį pagal 
pateiktą trenerių tarybos ir vyr. trenerio patvirtiną tvarką pateikti testavimų rezultatus 
vertinimui. 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas               Mindaugas Griškonis 
 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorius       Saulius Ritter 
 
 
 
 
 
 


