
LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS APELIACINĖ KOMISIJA 

 

 

LIF apeliacinė komisija, ruošiantis 2022 LIF konferencijai išnagrinėjo šiuos klausimus: 

 

1. Dėl nario mokesčio mokėjimo ir balso teisės LIF konferencijoje: 

2022 balandžio 08d. nario mokesčio nesumokėjo šie klubai: 

Kauno sporto klubas "Yriai" 
VšĮ Klaipėdos universitetas 
VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas 
Vandens sporto klubas "Neptūnas 1885" 
 

LIF įstatuose yra nurodyta: 

“Jeigu LIF narys nesilaiko nario teisių bei pareigų, nevykdo priimtų LIF narystės sąlygų, užsiima veikla, 
nesuderinama su numatytąja šių įstatų 1.2. straipsnyje, jo narystė Vykdomojo komiteto sprendimu gali 
būti sustabdyta bei nurodytas terminas trūkumams ištaisyti. Laiku nepašalinus trūkumų, narys Vykdomojo 
komiteto sprendimu gali būti pašalintas iš LIF” 

 

Nario mokečio mokėjimas yra viena iš narystės LIF sąlygų. Todėl LIF vykdomasis komitetas turi priimti 
atitinkamus sprendimus šių klubų atžvilgiu: 

1. Priimti sprendimą dėl narystės sustabdymo ir informuoti minėtus klubus apie šį sprendimą 
2. Nurodyti terminą nario mokesčio sumokėjimui 
3. Informuoti, kad minėti nariai neturės balso teisės 2022 m. LIF konferencijoje, ir atitinkamai 

koreguoti reikalavimus kvorumui. 
4. Pasibaigus LIF Vykdoojo komiteto nurodytam terminui, LIF vykdomasis komitetas turės spręsti 

klausimą dėl minėtų narių pašalinimo iš LIF. 
 

2. Dėl LIF nario Vandens sporto klubas "Neptūnas 1885" 

Nagrinėjant Vandens sporto klubo "Neptūnas 1885"nario mokesčio mokėjimo klausimą kilo klausimų ir 
dėl šio klubo priėmimo į LIF aplinkybių: 
 Klubas buvo priimtas į LIF vykdomojo komiteto 2020 birželio 12d. sprendimu 

1. Narystės klausimas nebuvo įtrauktas į VK dienotvarkę 
2. Posėdžio metu kluvo atstovas Žilvinas Tomas Badikonis prisistatė kaip klubo valdybos pirmininkas 
3. Klubo įstatuose, valdyba, kaip valdymo organas neminima 
4. Įstatuose, ir registrų centro dokumentuose, kurios klubas pateikė LIF kartu su narystės  prašymu 

nurodyta,kad šiam klubui vadovauja direktorius – Dainius Pavilionis. Klubo adresas: Gluosnių skg. 
8, LT-91250 Klaipėda – sutampa su Klaipedos irklavimo centro adresu. 
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5. Balsuojant VK nariai D. Pavilionis ir L. Mileška, nors ir akivaizdžiai susiję su šiuo klubu, ignoravo 
pastabas dėl neteisingos informacijos ir VK reglamento pažeidimų, ir nenusišalino dėl balsavimo 
dėl klubo priėmimo į LIF 

6. Vykdomojo komiteto posėdžio protokole nurodyta, kad klubas turi pašalinti trūkumus – t.y. 
pakeisti įstatus taip, kad LIF pateikta informacija (klubui vadovauja valdyba) nebūtų melaginnga. 

7. Iki šios dienos trūkumai nėra pašalinti 
 
Apeliacinės komisijos nuomone, šio klubo priėmimas į LIF vyko nesilaikant priėmimo tvarkos, klubas savo 
pareigų nevykdo. Todėl LIF vykdomasis komitetas turėtų pripažinti LIF VK 2020 birželio 12d. sprendimą dėl 
minėto klubo priėmimo į LIF negaliojančiu, ir apie tai informuoti Lietuvos Irklavimo federacijos narius. 

 

3. Dėl LIF nario atstovo Dainiaus Pavilionio veiksmų 
 
 
 

LIF apeliacinė komisija gavo ilgamečio LIF rėmejo ir partnerio Werner Zwimpfer laišką, kuriame jis reiškia 
nepasitenkinimą, dėl to, kad jo Lietuvos irklavimo federacijai padovanota valčių gabenimo priekaba, jo 
žinomis yra savavališkai įregistruota kaip D. Pavilionio (ar jo valdomos įmonės) nuosavybė. 
 
Taip pat apeliacinė komisija gavo prašymą išsiaiškinti kokiu pagrindu ir kokiais tikslais 2021 metais buvo 
sudaryta sutartis su teisines paslaugas teikiančia įmone. 
 
Šių klausimų nagrinėjimui, apeliacinė komisija organizavo nuotolinį posėdį, į kurį buvo kviečiamas ir 
Dainius Pavilionis, tačiau jis dalyvauti posėdyje atsisakė, todėl sprendimus teko priimti, remiantis tik 
turima informacija. 
 
Išvados: 
 
Priekaba  
yra Werner Zwimpfer dovana Lietuvos irklavimo federacijai ir jokiu būdu negali būti naudojama kitų 
asmenų poreikiams tenkinti. 
 
LIF VK turi pareikalauti iš D. Pavilionio nedelsiant atlikti veiksmus, būtinus nuosavybės perdavimui 
teisėtam savininkui. Atsisakius perduoti turtą, LIF direktoratas turėtų kreiptis į teisėsaugos institucijas. 
 
Teisinių paslaugų sutartis ir su ja susijusion išlaidos  
 
Tokioms paslaugoms LIF biudžete sąnaudų numatyta nebuvo.  LIF vykdomojo komiteto sprendmų ir 
įgaliojimų sudaryti tokią sutartį nėra.   
Išvada – sutartis sudaryta D. Pavilionio asmeniniams poreikiams tenkinti. Todėl D. Pavilionis privalo 
kompensuoti LIF patirtas išlaidas dėl šios sutarties vykdymo.  

LIF negali laikyti Vandens sporto klubo "Neptūnas 1885" federacijos nariu turinčiu įsiskolinimų LIF, nes 
kaip jau minėta šio klubo priėmimas buvo neteisėtas. 
Tačiau už fizinių asmenų veiklą LIF, atsako jų klubai – LIF nariai. 



D. Pavilionis yra VŠĮ Klaipėdos irklavimo centras valdybos narys, bei deklaravo kad yra LIF nario – „Lietuvos 
Irklavimo klubo fondas“ narys.  Taigi dėl tesininių paslaugų sutarties patirtas išlaidas turėtų kompensuoti 
arba asmeniškai Dainius Pavilionis arba solidariai klubai, kurių nariu yra D. Pavilionis.  
 
Minėti klubai gali atsisakyti šios prievolės jeigu: 
 

- LIKF oficialiai informuos, kad D. Pavilionis nėra šio klubo narys 
- KIC – pateiks registrų centro išrašą, įrodantį kad D. Pavilionis nėra susijęs su šia įstaiga 

 
Apie šiuos sprendimus LIF nariai turi būti informuoti LIF konferencijoje. 
 
LIF Apeliacinės komisijos vardu 
 
 
Edmundas Daukantas 
 
 


