Lietuvos irklavimo federacijos
Vykdomojo komiteto 2021 metų veiklos ataskaita

Parengta: 2022 m. kovo
Patvirtinta: __________________
Lietuvos irklavimo federacija (toliau LIF) – tai visuomeninė sporto organizacija,
įregistruota 1996 m. balandžio 25d. įsakymu Nr. 83-V, 2005 m. kovo 18 d.
LIF yra pelno nesiekianti organizacija, vykdanti sportinę veiklą ir turinti paramos
gavėjos statusą. Rengia ir vykdo irklavimo sporto plėtojimo programą, vykdo Lietuvos
Respublikos Sporto įstatyme apibrėžtą Aukšto meistriškumo sporto programą, 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.
Savo veikloje LIF vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais. Pagal Lietuvos irklavimo federacijos įstatus LIF
vadovauja prezidentas
2021 m. LIF ir visai Lietuvai buvo įsimintini. Įvyko Olimpinės Žaidynės. Lietuvoje
įvesto karantino švelninimai leido pilnu pajėgumu rengti aukšto meistriškumo stovyklas ir
kokybiškai ruoštis Europos čempionatams, Olimpinėms Žaidynėms, jaunių ir jaunimo Pasaulio
čempionatams. Mūsų sportininkas startavo pakrančių irklavimo varžybose. Įvyko LIF
konferencija, kurioje išrinktas naujasis prezidentas Mindaugas Griškonis. LIF Generalinio
sekretoriaus pareigoms užimti įdarbintas Saulius Ritter.
2021 m. pradžioje LIF buvo 30 narių, per 2021 m. buvo priimtas 1 narys. 2021 m.
pabaigoje buvo 31 narys.
Sodros duomenimis 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 12 darbuotojų.
LIF valdymo organai yra: prezidentas, vykdomasis komitetas.

Organizacinė veikla
LIF 2021 m. LIF surengė 11 renginių.
Per 2021 m. sezoną kartu su vietų organizatoriais LIF direktoratas surengė 3 LIF taurės
etapus skirtinguose Lietuvos regionuose (Dreverna, Šiauliai, Kupiškis), dviejų dienų Atvirą
Lietuvos jaunučių ir jaunimo irklavimo čempionatą, trijų dienų tarptautinę 59-ąją regatą
„Gintariniai irklai“, trijų dienų Atvirą Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų irklavimo čempionatą,
dviejų dienų Tarptautinę regatą „Baltic Cup“, vienos dienos Atvirą uždarų patalpų Lietuvos
irklavimo čempionatą.
2021 m. vasario ir kovo mėnesių testavimai nebuvo bendrai organizuojami visiems
Trakuose, o vykdomi miestuose savarankiškai. Toks testavimo būdas buvo pasirinktas, dėl
įvesto karantino Lietuvoje. Pasibaigus karantinui, vasaros pradžioje buvo surengta rinktinių
komplektavimo regatos ant vandens.

Bendradarbiavimas
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Bendradarbiavimas su institucijomis ir kitomis organizacijomis, kurį buvome numatę
2021 m. veiklos plane, buvo aktyvus. Darbas su rėmėjais leido tarptautinėje 59-oje regatoje
„Gintariniai irklai“ apdovanoti nugalėtojus ir prizininkus įvairiais vertingais prizais.

Irklavimo sporto skatinimas, švietimas, informacija, leidyba, kvalifikacijos
kėlimas
2021 m. buvo vykdomi teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai, kuriuos rengia pati teisėjų
asociacija vykdanti projektą „Nuo irkluotojo ar savanorio iki irklavimo teisėjo“. Šis projektas
bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo
mainų paramos fondas. Kvalifikaciją teisėjai kėlė liepos mėnesį Trakuose ir rugsėjo mėnesį
Kupiškyje. Kupiškyje vykusiame seminare dalyvavo World Rowing jaunių komisijos
pirmininkas, profesorius Algirdas Raslanas pristatęs pranešimą „Tarptautinio sporto kaita Tokijo
OŽ kontekste: FISA vadybos pokyčiai“ . Antrą seminaro dieną Tarptautinės kategorijos
irklavimo teisėjas Edmundas Daukantas pristatė anksčiau neaptartus irklavimo varžybų
taisyklių pasikeitimus, atnaujintos ir pagilintos teisėjų ir kandidatų į nacionalinės kategorijos
teisėjus, žinios apie teisėjų pareigas visose pozicijose.
LIF treneris Karolis Sunklodas dalyvavo laivavedžio kursuose, medikas Mantvydas
Šilkūnas ir kineziterapeutė Rasa Batulevičiūtė dalyvavo „Dinaminė Neuroraumeninė
Stabilizacija (DNS)“ kursuose Kaune.
Kartu su Lietuvos antidopingo agentūra buvo organizuotas nuotolinis seminaras,
kuriame dalyvavo ir įgijo žinias ne tik treneriai, bet ir sportininkai ( 27 asmenys).
Buvo rengiami susirinkimai sportininkams stovyklose, inicijuojant rinktinių treneriams.
2021 m. daugiau dėmesio ir lėšų federacijoje skirta rinktinių, o ypač jaunių ir jaunimo
pasirengimui. Suorganizuota 14 stovyklų Lietuvoje jauniam ir jaunimui prieš didžiausius sporto
renginius. Olimpinės rinktinės nariai ir kandidatai pasirengimą vykdė Lietuvoje ir Italijoje.

Ūkinė finansinė veikla
2021 m. gruodžio mėnesį atlikta metinė inventorizacija, gruodžio mėnesį pateiktos visos
reikalingos ataskaitos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Statistikos departamentui ir
LTOK.

Mainų programos
LIF dalyvauja mainų programoje su Lenkijos Bydgošč miesto „Lotto-Bydgostia“ 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. 2021 m. šioje mainų
programoje dalyvavo viena aštuonvietės įgula, kuri laimėjo „ilgosios“ distancijos (2500 m)
varžybas, o vėliau triumfavo ir sprinto (200 m) lenktynėse. Taip pat dalyvavo LIF meistrų
atstovai.

Sportinė veikla
Olimpinės rinktinės kandidatai 2021 m. dalyvavo 5-ose tarptautiniuose renginiuose
(Europos irklavimo čempionate, I ir II Pasaulio taurės irklavimo etape, Olimpinėje
kvalifikacinėje regatoje ir Olimpinėse Žaidynėse).
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Jaunių ir jaunimo rinktinė dalyvavo Europos ir Pasaulio irklavimo čempionatuose.
Žygimantas Gališanskis startavo pakrančių irklavimo čempionatuose.
Olimpinės rinktinės kandidatai, Olimpinės pamainos rinktinė, jaunių ir jaunimo atstovai
2021 m. džiugino aukščiausiomis vietomis įvairiausiose regatose ir čempionatuose:

•
•

•
•
•

Pasaulio taurės I etapas (Zagreb, Kroatija):
I vieta, moterų porinė dvivietė: Milda Valčiukaitė, Donata Karalienė
IV vieta, vyrų vienvietė: Saulius Ritter
VII vieta, vyrų vienvietė: Mindaugas Griškonis

•
•

Pasaulio taurės II etapas (Lucerne, Šveicarija):
IV vieta, vyrų vienvietė: Mindaugas Griškonis
V vieta, vyrų vienvietė: Saulius Ritter

•

•
•
•
•
•
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Europos suaugusiųjų irklavimo čempionatas (Varese, Italija):
II vieta, moterų porinė dvivietė: Milda Valčiukaitė, Donata Karalienė
VI vieta, vyrų porinė keturvietė: Martynas Džiaugys, Dovydas Nemeravičius,
Dominykas Jančionis, Aurimas Adomavičius

Olimpinė kvalifikacijos regata (Lucerne, Šveicarija):
III vieta, vyrų porinė keturvietė: Martynas Džiaugys, Dovydas Nemeravičius,
Dominykas Jančionis, Aurimas Adomavičius
Olimpinės Žaidynės (Tokijas, Japonija):
IV vieta, moterų porinė dvivietė: Milda Valčiukaitė, Donata Karalienė
VI vieta, vyrų vienvietė: Mindaugas Griškonis
Europos jaunių irklavimo čempionatas (Miunchenas, Vokietija):
II vieta, vaikinų vienvietė: Povilas Juškevičius
VII vieta, merginų porinė dvivietė: Ūla Jonušaitė, Saulė Kryževičiūtė
VIII vieta, vaikinų pavienė keturvietė: Ignas Urbonas, Deimantas Romeris, Paulius
Brusokas, Jonas Šaparavičius

•
•
•

Europos jaunimo irklavimo čempionatas (Kruszwica, Lenkija):
I vieta, vyrų pavienė dvivietė: Domantas Stankūnas, Dovydas Stankūnas
III vieta, moterų porinė dvivietė: Martyna Kazlauskaitė, Dovilė Rimkutė
V vieta, vyrų porinė dvivietė: Paulius Černevičius, Domantas Maročka

•
•

Pasaulio jaunių irklavimo čempionatas (Plovdiv, Bulgarija)
I vieta, vaikinų vienvietė: Povilas Juškevičius
VIII vieta, merginų porinė dvivietė: Ūla Jonušaitė, Saulė Kryževičiūtė

•
•
•

Pasaulio jaunimo irklavimo čempionatas (Račice, Čekija)
II vieta, vyrų porinė dvivietė: Domantas Stankūnas, Dovydas Stankūnas
VII vieta, moterų porinė dvivietė: Ugnė Juzėnaitė, Dovilė Rimkutė
VIII vieta, moterų pavienė dvivietė: Ieva Medelinskaitė, Kamilė Kralikaitė
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•

Pasaulio irklavimo paplūdymio sprintas (Oeiras, Portugalija)
IV vieta, vyrų vienvietė: Žygimantas Gališanskis

•

Europos irklavimo pakrančių iššūkis (Marina di Castagneto, Italija)
III vieta, vyrų vienvietė: Žygimantas Gališanskis

Personalas
Sodros duomenimis 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 12 darbuotojų.
Ilgalaikės paslaugų teikimo sutartys: Egidijus Balčiūnas (sportininkų sportinio rengimo
organizavimo ir valdymo paslauga), Mantvydas Šilkūnas (sporto gydytojas), Rasa Batulevičiūtė
(kineziterapijos paslaugos), Robertas Tamulevičius (trenerio paslaugos), Antanas Lavickas
(sportininkų atrankos (įvairių amžiaus grupių irklavimo sportininkų į nacionalines irklavimo
rinktines) paslaugas), Teisėjų asociacija.
Nutrauktos darbo sutartys: Mykolas Masilionis, Romualdas Kurganas.
Vitalija Putriūtė buvo išleista į vaiko priežiūros atostogas.
Kaip ir kasmet esame labai dėkingi LIF savanoriams už neįkainojamą indėlį remiant
irklavimą.
2021 m. pradžioje LIF federacijoje buvo 30 narių, per 2021 m. buvo priimtas 1 narys. 2021 m.
pabaigoje buvo 31 narys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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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”.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Biudžetinė įstaiga - Birštono sporto centras.
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“.
Biudžetinė įstaiga - Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“.

Finansinė 2021 m. veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

Renginiai užsienyje

Renginio vieta

Planas

Faktas

18826

42550

Akreditacijos, kelionės ir kt. sąnaudos renginiams:
1

Europos suaugusiųjų irklavimo čempionatas

Varezė (Italija)

2

Zagrebas (Kroatija)

4

Pasaulio irklavimo taurės I etapas
Olimpinė kvalifikacijos regata ir pasaulio irklavimo
taurės II etapas
Pasaulio jaunimo iki 23 m. irklavimo čempionatas

5

Olimpinės Žaidynės

Tokijas (Japonija)

6

Pasaulio jaunių iki 18 m. irklavimo čempionatas

Plovdivas (Bulgarija)

18185

15350

7

Europos jaunimo iki 23 m. irklavimo čempionatas

Kruszwica (Lenkija)

16210

17482

8

Europos jaunių iki 18 m. irklavimo čempionatas

Miunchenas (Vokietija)

11854

14993

9

Pasaulio irklavimo pakrančių čempionatas

Oeiras (Portugalija)

4933

10

Europos irklavimo pakrančių iššūkis

Marina di Castagneto (Italija)

4139

11

Pakrančių irklavimas “Challenge Prince Albert II”
Tarptautinė regata „Wielka Wioślarska o Puchar
Brdy“
Irklavimo visų rinktinių pasirengimas užsienio
stovyklose

Monakas

4500

3

12
13

43528

Liucerna (Šveicarija)

37620

66822

Račica (Čekija)

34350

6401
18312

Bydgostia (Lenkija)

13350

1943

Visos šalys

376019

338676

526414

579630

tarpinė suma:
Renginiai Lietuvoje
1

Kontroliniai testai (salėse ir ant vandens)

3000

2483

2

LIF taurės I, II ir III etapai

9780

4412

3

Lietuvos visų amžiaus grupių irklavimo čempionato

25680

25882

4

Tarptautinė regata "Gintariniai irklai"

22107

24834

5

Tarptautinė atvira „Baltic Cap“ regata

15417

25410

6

Uždarų patalpų Lietuvos irklavimo žiemos čempionato

3940

4452

7

Irklavimo visų rinktinių pasirengimas Lietuvos stovyklose

160000

44823

305924

132297

tarpinė suma:
Kitos išlaidos
1

FISA ir LSFS mokesčiai

8000

1905

2

Olimpinio solidarumo stipendijos (D. Karalienei ir V. Senkutė)

15000

15363

3

Darbo užmokestis ir mokesčiai

144300

178852

4

Buhalterijos išlaidos, auditavimas, patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų

10000

13059

5
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eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kt.
5

Marketingas, komunikacijos išlaidos, IT paslaugos, svetainės palaikymas

6000

7016

6

Mikroautobuso, konstrukcijos tech. aptarnavimas, eksplot., draudimai, ratai

13000

13312

7

Kitos nenumatytos išlaidos, gėlės, banko mokesčiai, apdovanojimai, priza ik kt.

13000

76993

8

Medicinos paslaugos, medikamentai, papildai,

30100

36492

9

Paslaugos pagal ind. veiklos pažymą ir patentus

96200

72903

10

Stipendijos

12861

12861

11

Ilgalaikis turtas

66000

100052

12

Sporto įrangos priežiūra ir įsigijimas (ilgalaikis ir trumpalaikis turtas)

43542

13

PVM

63225
tarpinė suma:

348461

2021 m. pradžiai finansavimo likutis

3948

ŠMSM metinis finansavimas

561592

706304

LTOK finansavimas

575500

610648

8000

8729

Viso išlaidų

1180799

1270510

Viso pajamų 2021 m.

1145092

1325680

-35707

59119

Parama (UAM, 1,2 %, GPM), nario , starto, licencijų mokesčiai ir kt.

Likutis 2021 12 31
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