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Vilnius
Nr. 22
Posėdžiui pirmininkauja LIF Prezidentas Mindaugas Griškonis.
Protokoluoja LIF Generalinis sekretorius Saulius Ritter.
Nuotoliniu būdu prisijungę LIF VK nariai: Viktoras Peškauskas, Vilius Rudaitis, Mantas
Marcinkevičius.
Federacijos prezidentas pradeda posėdį ir informuoja , kad dalyvauja 5 vykdomojo komiteto
nariai iš 7, todėl esant kvorumui galima pradėti LIF Vykdomojo komiteto posėdį.
KVORUMAS YRA.
Posėdžio pirmininkas paklausė ar bus papildomų klausimų posėdžio darbotvarkei. Naujų pasiūlymų
dėl darbotvarkės nebuvo pateikta.
Posėdyje dalyvaujantys nariai vienbalsiai pritarė Prezidento pateiktai darbotvarkei.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Meistrų komisijos nuostatų tvirtinimas.
2. Lietuvos irklavimo federacijos apeliacinės komisijos rekomendacija pagal LIF įstatų
VI.5.2 punktą, dėl narių nesumokėjusių nario mokesčio.
3. Pranešimas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teiktų 2021 m. ataskaitų apie
nacionalinių čempionatų dalyvių skaičių ir pasitikėjimą praradusios atleistos
vadybininkės.
4. Dėl Antano Lavicko siūlymo perkelti 2022 m. jaunių komplektuojamosios, atrankinės
regatos datą.
5. Dėl LIF atstovų World Rowing komisijose komandiruočių kompensavimo.
NAGRINĖTA: 1. Klausimas – Meistrų komisijos nuostatų tvirtinimas.
Posėdžio dalyviams susipažinus su naujais meistrų komisijos nuostatais prieita prie
balsavimo.
Saulius Ritter atkreipė komisijos narių dėmesį, kad ateityje bus galima atnaujinti, keisti, bei
papildyti meistrų komisijos nuostatus.
BALSUOTA : Už – 4, prieš – 0.
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VIEBALSIAI NUTARTA – Meistrų komisijos nuostatai patvirtinti.

NAGRINĖTA: 2. Klausimas - Lietuvos irklavimo federacijos apeliacinės komisijos
rekomendacija pagal LIF įstatų VI.5.2 punktą, dėl narių nesumokėjusių nario
mokesčio.
Mindaugas Griškonis informuoja, kad nustatytą tvarką buvo kreiptasi į Lietuvos irklavimo
federacijos apeliacinę komisiją dėl nesumokėjusių metinio nario mokesčio narių. LIF apeliacinės
komisijos pirmininkas Edmundas Daukantas pateikė išvadą dėl dalyvavimo teisės 2022 metų LIF
konferencijoje bei narių suspendavimo tvarkos. Nesumokėję nario mokesčio yra šie klubai:
• Kauno sporto klubas „Yriai“
• VšĮ Klaipėdos universitetas
• VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas
• Vandens sporto klubas „Neptūnas 1885“
Visi nariai, buvo tinkamai informuoti apie nario mokesčio mokėjimo terminą (kovo 31 d.) ir
papildomai primenant šiam terminui jau praėjus. Į tai atsižvelgdamas, Saulius Ritter, pasiūlė, kad
nesusimokėję nario mokesčio klubai turėtų būti suspenduojami laikotarpiui iki gegužės 31 d. ir
neturėti balso teisės balandžio 22 d. rengiamoje konferencijoje. Jei praėjus šiam terminui, būtų
nesusimokėjusių nario mokesčio klubų, būtų šaukiamas VK posėdis tolesniam šio klausimo
sprendimui.
BALSUOTA : Už – 4, prieš – 0.
VIENBALSIAI NUTARTA – Suspenduoti nario mokesčio nesusimokėjusius narius,
suteikiant jiems papildomą terminą- gegužės 31 d. apmokėjimui už narystę atlikti.
NAGRINĖTA: 3. Klausimas- Pranešimas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
teiktų 2021 m. ataskaitų apie nacionalinių čempionatų dalyvių skaičių ir pasitikėjimą
praradusią atleistą vadybininkę.
Generalinis sekretorius Saulius Ritter jausdamas atsakomybę dėl susiklosčiusios situacijos
informavo LIF VK narius, jog 2021 m. lapkričio mėn. buvo rengiamos ataskaitos Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijai. Masiškumo skaičiavimus buvo pavesta atlikti vadybininkei Ritai
Balčiauskaitei, kaip turinčiai patirtį atliekant tokio tipo užduotis. Tačiau atliekant skaičiavimus, Rita
Balčiauskaitė sudubliavo skaičius, ko pasekoje masiškumo rodiklis neatitiko realių duomenų- buvo
didesnis. Saulius Ritter informavo VK, kad peržvelgdamas masiškumo rodiklio rezultatus palygino
2020 m. ir 2021m. rezultatus, atsižvelgė į pandeminio laikotarpio padarinius irklavimo
bendruomenei, bei įvykusius varžybų formato pakeitimus, darė prielaidą, jog yra normalu gauti
didesnį masiškumo rodiklį 2021 metais, nei 2020 metais, tačiau Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai pareikalavus pakartotinai patikrinti skaičiavimus, duomenys pasirodo buvo neteisingi.
LIF vadybininkė Rita Balčiauskaitė padariusi šią klaidą, kuri negali būti pateisinama, prarado
pasitikėjimą. Kadangi toks neapdairus darbo atlikimas yra smerkiamas Lietuvos irklavimo
federacijoje, o Ritos Balčiauskaitės darbo sutartis buvo terminuota iki 2022 m. kovo 18 d.nuspręsta jos paslaugų atsisakyti ir sutarties nepratęsti.
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NAGRINĖTA: 4. Klausimas- Dėl Antano Lavicko siūlymo perkelti 2022 m. jaunių
komplektuojamosios, atrankinės regatos datą.
Antanas Lavickas pateikė siūlymą rengti komplektuojamosios / atrankinės jaunių regatos
datą savaite vėliau, argumentuodamas, jog šį sezoną jauniai turėjo per mažai laiko treniruotėms “ant
vandens”.
Mindaugas Griškonis pritarė Antano Lavicko nuomonei, paantrindamas, jog nebuvo sąlygų
treniruotis dėl šalto oro ir jauniai negalės parodyti geriausių savo rezultatų.
Saulius Ritter taip pat pritarė Antano Lavicko ir kitų VK narių nuomonei, jog būtų protinga
nuvėlinti šią regatą, tačiau pateikė stiprius argumentus, kodėl būtų per daug keblu perkelti
komplektuojamąją / atrankinę jaunių regatą. Saulius Ritter informavo, jog gegužės mėn. viduryje
vyks Europos jaunių čempionatas, kuriam mūsų komandos sudėtį turime patvirtinti iki š.m.
balandžio mėnesio pabaigos, taip pat jau yra nupirkti konsultanto Ian Douglas Shore skrydžių
bilietai suplanuotomis regatos dienomis, balandžio 23 d. teisėjų kolegija organizuoja seminarą
privalomą jauniesiems sportininkams kurie pretenduoja dalyvauti tarptautinėse varžybose apie
taisykles ir reikalavimus užsienio čempionatuose.
BALSUOTA : Už -0 , prieš – 4.
VIENBALSIAI NUTARTA – Atmesti Antano Lavicko siūlymą paankstinti
komplektuojamosios / atrankinės jaunių regatos data.
NAGRINĖTA: 5. Klausimas- Dėl LIF atstovų World Rowing komisijose
komandiruočių kompensavimo.
Tarptautinės irklavimo federacijos jaunių komisijos narys Algirdas Raslanas kreipėsi į
Saulių Ritter žodžiu, o vėliau ir su oficialiu raštu, jog norėtų sulaukti iš LIF kompensacijas už
skrydžių bilietus, bei sąnaudas keliavimui į varžybas automobiliu.
Diskusijos metu, vykdomasis komitetas atsižvelgė į tai, jog praėjusių ir būsimų išvykų į
varžybas lėšų kompensavimas už keliones yra sunkiai apibrėžiamas. Kadangi Lietuva turi ne vieną
atstovą dalyvaujantį World Rowing komisijose, visiems turėtų būti užtikrinamos vienodos sąlygos,
bei kompensavimas.
Vykdomasis komitetas posėdžio metu nutarė, kad parengs kompensavimo tvarkos aprašą
World Rowing atstovams komisijose.
BALSUOTA : Už - 4, prieš – 0 .
VIENBALSIAI NUTARTA - Vykdomasis komitetas posėdžio metu nutarė, kad parengs
kompensavimo tvarkos aprašą World Rowing atstovams komisijose.
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