
Lietuvos irklavimo federacijos Vykdomojo komiteto narių ataskaitos 

 

Lietuvos irklavimo federacijos (toliau – LIF) Vykdomojo komiteto (toliau – VK) naujos sudėties 

įgaliojimai pradėjo veikti 2021 m. spalio 29 d. VK nariai: 

o Prezidentas – Mindaugas Griškonis. 

o I viceprezidentas – Mantas Marcinkevičius. 

o II viceprezidentas – Vilius Rudaitis.  

o Generalinis sekretorius – Saulius Ritter. 

o Kęstutis Butkus. 

o Darius Raišutis. 

o Viktoras Peškauskas. 

o Andrej Jakubovskij (atsistatydino 2022.01.08). 

Nuo 2021 m. spalio 29 d. VK surengė 7 posėdžius:  

o 2021 m. lapkričio 5 d. Darbų santrauka: LIF generalinio sekretoriaus skyrimas; delegatų 

išrinkimas atstovauti 2021 m. Word Rowing kongrese. 

o 2021 m. lapkričio 11 d. Darbų santrauka: 2022 m. LIF varžybų kalendoriaus tvirtinimas; 

LIF narystės/ stojimo į LIF narius reglamento tvirtinimas; 2021 m. lapkričio 25 d. LIF 

neeilinės konferencijos darbotvarkės tvirtinimas. 

o 2021 m. lapkričio 18 d. Darbų santrauka: LIF etikos kodekso papildymo tvirtinimas; 2022 

m. LIF veiklos programos tvirtinimas; 2022 m. biudžeto išlaidų plano pristatymas. 

o 2021 m. gruodžio 10 d. Darbų santrauka: 2022 m. LIF suaugusiųjų rinktinės kandidatų 

sąrašo tvirtinimas; 2022 m. LIF federacijos vyr. trenerio K. Keblio pasirengimo priemonių 

plano tvirtinimas; 2022 m. biudžeto projekto tvirtinimas; Sprendimas dėl audito įmonės 

pasirinkimo 2021 m. auditui; Irkluotojų vakaro organizacinių klausimų aptarimas;  Dėl 

trenerių tarybos pirmininko prašymo patenkinimo suteikti išimtį užsienyje studijuojantiems 

sportininkams (leisti atlikti kontrolinius testavimus nuotoliniu būdu). 

o 2022 m. sausio 8 d. Darbų santrauka: A. Jakubovskij pasitraukimo iš VK narių prašymo 

svarstymas; Dėl 2025 m. Pasaulio jaunių irklavimo čempionato organizavimo Trakuose 

paraiškos teikimo; LIF sportininkų finansavimo kriterijų tvirtinimas; LIF maistpinigių 

skyrimo aprašo tvirtinimas; LIF rinktinės sportininkų aprangos ir inventoriaus skyrimo 

aprašo tvirtinimas; LIF darbo tvarkos taisyklių tvirtinimas.    

o 2022 m. vasario 10 d. Darbų santrauka: Rinktinės atsarginio komandos nario tvirtinimas vyr. 

trenerio K.Keblio siūlymu; LIF sportininkų finansavimo kriterijų redagavimas; Maistpinigių 

mokėjimo aprašo redagavimas; Aprangos ir inventoriaus skyrimo aprašo redagavimas; 2022 

m. LIF metinės, ataskaitinės konferencijos datos tvirtinimas; 2022 m. LIF preliminarios 

metinės, ataskaitinės konferencijos darbotvarkės tvirtinimas. 



o 2022 m. kovo 7 d. darbų santrauka: Dėl trenerio Ian Douglas Shore paslaugų sutarties 

pasirašymo 2022 m.; Varžybų įtraukimo į LIF varžybų kalendorių, prašymo formos 

tvirtinimas; LIF ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų tvirtinimas; 2022 m. eilinės 

konferencijos mandatinės komisijos tvirtinimas; 2022 m. eilinės konferencijos darbotvarkės 

tvirtinimas. 

 

 

 

 


