LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJA
_____________________________________________________________________________
Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius, Lietuva, Tel.: +370 674 52 688, El. paštas: info@lif.lt, http:// www.lif.lt

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022-02-10
Vilnius
Nr. 19
Posėdžiui pirmininkauja - LIF Prezidentas Mindaugas Griškonis
Sekretoriauja - LIF Generalinis sekretorius Saulius Ritter
Dalyvauja LIF VK nariai: Viktoras Peškauskas, Vilius Rudaitis, Mantas Marcinkevičius, Kęstutis
Butkus.
Nuotoliniu būdu prisijungęs: Darius Raišutis
Federacijos prezidentas pradeda posėdį ir informuoja, kad dalyvauja 7 vykdomojo komiteto nariai
iš 7, todėl esant kvorumui galima pradėti LIF Vykdomojo komiteto posėdį.
KVORUMAS YRA.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Rinktinės atsarginio komandos nario tvirtinimas Vyr. trenerio K. Keblio siūlymu.
2. Lietuvos irklavimo federacijos sportininkų finansavimo kriterijų redagavimas.
3. Maistpinigių mokėjimo aprašo redagavimas.
4. Aprangos ir inventoriaus skyrimo aprašo redagavimas.
5. Trenerių tarybos nuostatų tvirtinimas.
6. 2022 metų Lietuvos irklavimo federacijos metinės, ataskaitinės konferencijos datos
tvirtinimas.
7. 2022 metų Lietuvos irklavimo federacijos preliminarios metinės, ataskaitinės
konferencijos darbotvarkės tvirtinimas.
NAGRINĖTA: 1. Klausimas – Rinktinės atsarginio komandos nario tvirtinimas Vyr.
trenerio K. Keblio siūlymu.
Vykdomojo komiteto nariai buvo supažindinti su Kęstučio Keblio raštišku
siūlymu patvirtinti Žygimantą Gališanskį rinktinės sportininkų atsarginiu
komandos nariu ir sparingo partneriu.
Mindaugas Griškonis pamini, kad remiantis Lietuvos irklavimo federacijos
sportininkų finansavimo kriterijų aprašu, atsižvelgiant į kontrolinių testavimų
rezultatus, bei vertinant treniruočių procesą, Žygimantas Gališanskis demonstruoja stabilų
progresą, ambicijas ir motyvaciją. Potencialiai galėtų būti naudingas formuojamose įgulose,
keičiant susitraumavusius komandos narius ar tiesiog kaip treniruočių, sparingo partneris.
BALSUOTA : Už – 6 , prieš – 0.
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VIEBALSIAI NUTARTA – Pritarti Kęstučio Keblio siūlymui įtraukti Žygimantą
Gališankį kaip rinktinės atsarginį komandos narį.
NAGRINĖTA: 2. Klausimas - Lietuvos irklavimo federacijos sportininkų
finansavimo kriterijų redagavimas.
Saulius Ritter pristato klausimą ir pamini, kad ankščiau patvirtintuose sportininkų
finansavimo kriterijuose yra nustatyta tvarka tvirtinti 4 ir 5 grupių sportininkų sąrašus - „Pagal
trenerių tarybos, vyr. trenerio siūlyma ir VK sprendimą“ - tačiau tokia tvarka labai apsunkina
operatyviai formuoti ir tvirtinti paminėtų grupių sąrašus. Grupės yra sudaromos pagal numatytą
stovyklų biudžetą ir vertinant kontrolinių testavimų rezultatus. Siūloma neįpareigoti šiuo klausimu
Vykdomojo komiteto narių, kad nereikėtų rinktis po kiekvienų kontrolinių vien dėl šio klausimo.
Darius Raišutis siūlo neįpareigoti ir trenerių tarybos teikiant šių sportininkų grupių sąrašus,
nes peržvelgus tarybos nuostatus nėra aiškiai aprašytas veikimo principas ir narių delegavimas į
pačią tarybą. Dėl šios priežasties gali kilti ginčų, kad tai nebus visų trenerių bendra nuomonė, kuri
formaliai turėtų būti fiksuojama sušauktuose susirinkimuose pagal visas tvarkas esant kvorumui ir
juos protokoluojant.
Pasiūlyta 4-5 grupių sportininkų sąrašams tvirtinti formuluotė: - „U19; U23 amžiaus
grupių sportininkų žiemos testavimų rezultatų vertinimas (Generalinio sekretoriaus
sprendimu pagal vyr. trenerio siūlymą).” BALSUOTA : Už – 6 , prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA – Pritarti sportininkų finansavimo kriterijų aprašo
redagavimui dėl 4-5 grupių formavimo.
NAGRINĖTA: 3 Klausimas – Maistpinigių mokėjimo aprašo redagavimas.
Pagal Lietuvos irklavimo federacijos finansavimo kriterijų aprašą, siūloma indeksuoti
pirmos sportininkų grupės maistpinigių mokėjimo paros normą sporto renginių metu, rišantis prie
vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio, kad nebūtų poreikio Vykdomajam komitetui nuolat
grįžti prie šio klausimo koregavimo, nes BSI dydis yra kintantis kurį nustato valstybė.
BALSUOTA : Už – 6 , prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA – Patvirtinti maistpinigių mokėjimo aprašo redagavimą
dėl pirmos grupės vienos dienos maistpinigių dydžio sporto renginių metų.
NAGRINĖTA: 4 Klausimas – Aprangos ir inventoriaus skyrimo aprašo
redagavimas.
Atsižvelgiant į valstybės kainų augimą, sportininkų išreikštą poreikį ir rinktinės daktaro
pastabas, siūloma diferencijuoti sportininkų finansavimo kriterijų grupes, padidinant maisto papildų
mėnesiui skiriamą sumą iki 150 eurų.
Buvo pasiūlyta ateityje, kad nereikėtų grįžti prie šio klausimo, taip pat indeksuoti maisto
papildų skiriamą sumą prisirišant prie tam tikro valstybės normų rodiklio.
BALSUOTA : Už – 6, prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA – Patvirtinti aprangos ir inventoriaus skyrimo aprašo
redakciją dėl maisto papildų sumos pirmai sportininkų grupei.
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NAGRINĖTA: 5 Klausimas – Trenerių tarybos nuostatų tvirtinimas.
Bendru sutarimu pasiūlyta atidėti nuostatų tvirtinimą kitam Vykdomojo komiteto posėdis,
nes dokumentas neišbaigtas, sukėlęs nemažai diskusijų dėl tarybos funkcijų, pirmininko išrinkimo,
narių delegavimo ir miestų trenerių atstovavimo tvarkos kuri nėra aiškiai aprašyta.
NAGRINĖTA: 6 Klausimas - 2022 metų Lietuvos irklavimo federacijos metinės,
ataskaitinės konferencijos datos tvirtinimas.
Pagal LIF įstatų 7.1.3 teikiamas siūlymas 2022 metų Lietuvos irklavimo federacijos konferenciją
vykdyti balandžio 22 d. 13 val. konferencijų centre įsikūrusiame K. Donelaičio g. 62, Kaunas. Bei
atsižvelgiant į užsienio treniruočių stovyklų grafiką, kad būtų galimybė dalyvauti Prezidentui
Mindaugui Griškoniui.
BALSUOTA : Už -6 , prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA – Patvirtinti Lietuvos irklavimo federacijos 2022 metų
konferenciją rengti balandžio 22 d. 13 val. adresu K. Donelaičio g. 62, Kaunas.
NAGRINĖTA: 7 Klausimas - 2022 metų Lietuvos irklavimo federacijos
preliminarios metinės, ataskaitinės konferencijos darbotvarkės tvirtinimas.
LIF Vykdomojo komiteto nariai teikia 2022 metų preliminarią konferencijos darbotvarkę.
1. Procedūriniai klausimai:
1.1 Konferencijos sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimas.
1.2 Pasisakymo laiko, klausimų - atsakymų reglamento patvirtinimas.
1.3 Mandatinės komisijos pranešimas.
2. LIF Vykdomojo komiteto narių ir komisijų ataskaitos.
3. 2021 metų biudžeto, veiklos ataskaitos ir audito akto tvirtinimas.
4. 2022 metų LIF biudžeto tvirtinimas.
5. LIF reglamento tvirtinimas.
6. LIF įstatų pakeitimų projekto pristatymas.
7. Dėl World Rowing 2025 metų pasaulio jaunių irklavimo čempionato organizavimo Lietuvoje.
8. Meistrų komisijos pirmininko rinkimai.
BALSUOTA : Už -6 , prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA – Patvirtinta 2022 metų Lietuvos irklavimo federacijos
preliminari metinės, ataskaitinės konferencijos darbotvarkė.

Posėdžio pirmininkas

Mindaugas Griškonis

Posėdžio sekretorius

Saulius Ritter

3
LIF VK posėdžio protokolas

